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Când în prefața tomului nostra Liu ami arătat, că mal loțI isnoștrii

cât întrunt

modermi,
modă

nu

cu loluli

s'aii

ocupată

nesuficientii

de secolul
şi cu

mai

ali

18- lea, de

dinainte

hotănită

intenţiune de a găsi răii toli ce domnii fanarioți ati făcută în țeră,

sciamii

bine, că voii

stârni

resboiii

asuprăi'mi;

dar de

r&sboiii ca

acesta nu irebue să se lâmă cine ÎȘI împlinesce în consciință o datorie?

Apoi datorie, este pentru uni istoricii, de a fi dreptă în aprecierile sele, chiar decă curentele stabilite nu ar admite asemenea îm-

“plinire de datorie.

Acâsta amu făcută fără pregetare. Ami areal în tomurile | și
II, în modi documental, iar nu cu vorbe dle, ce au făcutii bunit
și ce aii făcutii râu domnitorii dela 1774 până la 1786. Toti asc„menea făcul și prin acesta ali III-lea tomii, penlru anil 1786 până
la 1791.
Dâcă cu tomulă Lit ali lucrări nostre ami sgândăritii supă&varea unora din cel deprinși a face istoria după povești, or după
curente politice, iar nu după documente, apoi, în urma publicărel lo- .
mului de faţă, încă până să nu apară întregii, supărarea acelora sait
urcati la ună diapazoni fârte nalt.
-

JI
Până şi în sînul acadmiei, unde sar crede că sciința să urmăresce de minţi potolite, ami aflati colegi, cari să mă ţină de reii

că mamii urmati vechia deprindere de a înjura, cu spume la gură,
pre toți domnii greci, dela o l-allă, chiar când i-amii găsilă că au făculi fapte frumose. Ori prin aluziuni, ori directi, lucrarea mea ai
fostii criticată, dar toti numai cu clișeurile obicăntuite în istoriile
pole, ami

făcutii domni
întciii,

Mai

dela

Constantino-

de trcbă.

unulu

nică

bragagiă

din nisce

scolare, că ci adecă,

nâstre

din

ocupalii

cari m ami

de

domnit

nu

sciti să fie fosti ajunsă la tronuri directă din meseria. de bragagiii, dar chiar de ar fi fostii așa, ce are a face originea josnică a
omului cu istoria. laplelor lul proprie ?
Dintruni porcarit se lrage dinastia seră şi câte alte dinastii
tolă

asemenea

josnice

origini

polii

avea !...

Datoria imca, ca istoric, era să nu ascundi faptele bune, nici
cele rele ale nimărui, fără să mă preocupii despre origineaîdfamiliei.
Acâsla ami și lăculil.

Şi ami făcutii acâsta, nu cu planului preconceput de a spăla și
a scole curați ca aurulii pre fanarioți de la o laltă, cum se dice în o
„reclamă ce se publică întrunit mare jurnal, în favorea tomului 5
din Istoria româniloră ali d-lui prof. Xenopol (1), ci cu hotărirea
de a fi istoric cinstiti și a judeca pe domnitori după fapte, iar nu

după trebuințele polilicei dilei.
Nu

este adevărații, că ei am

susținulii leza, că epoca

Yegene-

văveă vomâne începe sub domnia fanarioților, dar am probalii,
cu documente, pote chiar pr& numerâse, că nu dela 1621 numai
începe

a trăi națiunea

litate, evoluţiuiea

română,

culturală,

ci că

ea

își continuă,

din seculi. ali

plină

de vila-

17-lea, în ali 18-lea și

că secolul ali 19-lea primesce dela secolii trecuți o frumâsă și neconteslabilă clironomie.
(1) Dice reclama, că d-uu Xenopol: pAutorulii, de şi dă dreptate acelora din Domhil
funarioți, cari aă făcută ceva bun în jrile nâstre române, (ce alla amii făculi ci 2) se feresce
a cădea

în discuţia

represintată

de unii (77

din

autorii

noştri,

cari

vorii

sii

vudă

in

E ințelegiă să se luude operi colegului
Fanarioţiloră regenerarea poporului română“.
der să se spună ună ce ncesuctă ca acesta, despre altulă, este nedreptii |

epoca

inci,

il
Negreşit, ridicolă este o scriere că

aceea de curândă

publicată

de d-nu Rangabe, carele voesce a proba, cum-că
în țâra romănâscă
totă ce sa făculi buni, sa făcuti prin greci, cum
ridiculă este ȘI
alirmarea lui, că familil curală românesc, ca a Sturzescilor,,
Cali-

„machescilor, etc. sunt familie fanariotice; . dar 6răși absurdii
şi ridi-

coli! ar rămânea istoriculu, care ar continua să judece
secoluli ală .
18-lea, cum sa făcut până astădi, prin cărţile
nâstre didactice!

Atât avemii de disii aci pentru acum! Cât privesce
critica ce
Sa adresat până adi lucrări! nestre, vomii avea pacienţă;
după cum.

30 de anl am avută paciența de a aduna documentele,
vom avea Și
paciența de a colecta tâte crilicele, ce se vorii adresa
mamciă n6stre
și, însoţite de respunsulti potrivită și definitivă, le
vomi publica la
finea lomurilor serie! ullime din Istoria nostră modernă.
V. A. Urechiă,
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Ochire retrospectiudi.
Cu

tâtă solemna -promisiuine

dată de Portă prin noul

el hatișeril

din (178110), vedurămii, că la 26 Martie 1786 înlocuesce la Domnie
Muntână,
atât de
nu valoră
țămită de

Raicevici,

pre Mihail Sutzu prin Nicolae Mavrogheni, după o domnie
scurtă. Și pentru Moldova promisiunea Porţei din 1784.
multă, când, spre a se conforma dorinței Austriei nemulC. Mavrocordatii, carele nu primise de Consulii Austriei pre

Porta mazili pre

acesta

și-l

înlocui

cu vâruli

sâă,

cu

Alex. I. Mavrocordat dis Firaruli 2). Nu e vorbă, că apropierea cur-.
țiloră de Viena cu ac6 de la Pelersburgii înlesnisă Porţei ace prefacere de domnie din Moldova. Ministrului rusesc din Constantinopole,
Bulgakofit -abandonase resimţimântului ministrului Austriei Ierbeetii

pre -Domnitorulii Moldav (3), în interesulii cimentărei alianței ausiro- .
rusesci.

|

|

_De îndată ce noulii Domni se urcă pe tronulii Moldovei, în 10
Februarie 1785, Herberlii îi cere estradarea desertorilorii din Ardeal.

„Sub acestii nume, amii arstati că se coprindâii numeroșii scutelnici
(ID) Hurm. T. VI. p. 490.
T. VI. p. 498.
1
(9)
43) Vei Ilurm. 'F. VI. pag. 430. Raportulii lui Herbert cătră Kaunitz
1785. Despre apropierea ambelor curți vedi Ilurm. T. VI. p. 437,
Istoria Homâniloră de V. A. Urechiă,

-

-

:
din 26 Iunuarie
1%

9-

i

V.

şi monastirilorii.

al boerilorii

A. Unrcură

a așia dișilorii de-

situaţiune

Acâstă

serloni, ne-ait esplicali resislința Divanului moldavii,
pune în complulii
ale boerimei!

nol mo puturi
măcar umanitare,

care

resistință

unorii simţimnenle naţionale, ori

Nu numai Rusia apropiâtă de Austria, lăsa pre acesta să lucreze
în Principate și la Constantinopole, după interesele ci, ci și ministrul
de esterne alii Franciei ordonase ambasadorelul [rancesii din Constantinopole, să favoriseze vederile Austriei în Principate. Noul secretarii
al lut Alex. Mavrocordat, francesuli VHauterize, primesce ordine deia
ambasada francesă da intra în stinse relaţiuni cu Raicevici (1).
Austria e mulţămnită de noul Domnii. «Acesti principe se pare pre
bine intenţionatii pentru afacerile n6stre, serie Ilerbert lui Raicevici, în
11 Februarie 1785, şi e hotiuit să ţină bune relațiuni cu D-ta». Nu mai
puţin Herbert recunâsce (2) prin altă notă a sa călre Raiceviei, din
26 Februarie 1785, că nu era tocmai vina fostului: Domni în conflictele iscate între curtea Moldavă şi între Raicevii, și recomanda

acestula mal multă moderaţiune din partea subalternilor lui (3).
Acestă recomandare cu atâla era mal prudenlă, cu câti
Domni era bănuită, că are relațiuni simpalice cu Prusia.

noul

Pregătirile de resboiu din partea curților aliate sunt acum cunoscute la Porti. Acum cugetă să se pregătâscă și. ea (4). Abia Bu-

curescii reluaseră liniștea lorii obicinuilă, după serhiătorile trecerei pe

austriacă,

aici spre Austria a soției internunțului
apoi, vro

târdiă

două luni numal,

Herbert (5)

și nu

se lăţesce în Principale vestea, că

este

întârcerea soției lui Herbertii în Austria,

semnii

neîndoios

de

resboiulă apropiatu, între Austria şi Turcia. Grijă tot mal mare începe a se împrăștie în Bucuresci și mai apoi în lași. Mavrocordatii
din Moldova înselințatit de cele ce se. plănuesci la Viena şi Pelersburg,

obediente

mal

e toli

unii raport ali săi

cătră

la pretențiunile

Herbert,

din

12

luă Raicevici,

așa

ca în

Septembre

1785,

Rai-

VI. p. 433 şi 437. (Nota din Februarie 12—1785.)
(1) Vegi Iuri,
(2) HMurmuzaki T. VI. pag, 440.(3) Despre Raicevici vei biografia lui de B P. Hasdei cu titlu: „Studii
istoriei române“, lucuresei 1864.
(1)

Vergi

urm.

TF. VI.

(3) Despre solemna
p. 415,

140.

Vegi

p. 418,

recepţiune

volumulii

nostru

raportulii

lui Abraham

la curtea Muntenă
unteriorii.

eritice asupra

'

Camaondo.

a soţiei lut Herbert,

vei Hurm. 7. VI,

IsTonrA RoMÂsILoRU
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cevici (ice că: «per tutti gli affari in generale, io mi lovo
molto
obligalo a questo signor Principe, per li suoi modi onesti
e la facilila nel tratare, che lia usalo sin ora» (0).
Și cu l6te aceste, Mavrocordat Alex. nu cul&ză a împinge
con-

cesiunile

până

călră

unde

mescă

Austria

le cerea

boierimea,

și

în

cestiunea

«lesentoriloră»

Raicevici, | căci Vodă

inleresală,

cum

se

vădurămiă,

teme

să

până

nu

acolo

nemulţă-

de ași păstra sculelnicii.

Ca să nu se supere Austria de acesta, Vodă însăreinâză
pre agentul
scut din Constantinopole, să mârgă la Jerbert, să
cerce a-i explica
Sladiulă. cestiunel și a-lă convinge, că Domnitorulă
nu pule concede.
mai multi.
Așa, în 12 Octombre, 1785, Ierbert primesce pre Rapuchihaia
lu! Alex. Mavrocordat, care-i aduce asemenea explicări. Herber
t nu
le aprobă, și în nota lut din 12 Noembre 1785, Ierbertii veslesc
e
lui Raicevică demersulii lui Vodă Moldovânii și că i-a r&spunsă,
că:
«si la cour impâriale est mâconiente du Prince sur larlicle des
d6serleurs, elle poura aisement le faire perdre, ou disgracier, les
ministres tures ne demandant pas Micux (iun prelexle, ainsi
que je Tai prouv6 par exemple. de son predecesseur,. qui au reste
na
pas €I6 dâpos€ pendant qu'il se montrail favorable ă cette
reslitution,
mais lorquil y est devenu conlraire. »

Ami

vedutii că domnia lui Alex. Mavrocordatii (Firarul) a lostii

destulii de anevoi6să

și fără de afacerea

desei torilorii

austriaci.

O

lmele gr6 bântui ț6ra (2) şi incendil groznice aprope nimiciseră ași.

Au arsi și curţile domnesti. Vodă se mulă. apoi în alle
case (ale
lui Razu) şi trei dile după acea ardă și acesle. Mal arde
și a teeia
curte domnâscă peste câle-va, dile, de nu mai voiait booril
să închirieze casele lori pentru Domnie, iar poporulă aplică lut
Alex. Mavrocordal. sobriquetulii de Pivlea- Vodă. Ca să aibă unde
locui, Mavrocordat lu silit a reconstrui curlea domnescă (3),

De aceste nu se putu însă folosi, căci

precipilară călri finit efemera

lui domnie.

nu târdii
Bine informat,

evenimentele:
cum

vedu-

(Î) Murr, T, VI. p, 449,
(2) Lipsa de pâne făcu ca locuitorii jărei bântuită
de secete. să rel; ame la Doinnitorii
inchiderea povernelorii, ea să nu se mai impuţineze
productele, Veţi Uvicul domnesc în acesta

în Arh.

Ron.

(3)

Voţi

FILL

p. 183. Vei

Drăghici.

Istoria

volumului

Moldovei

nostra

anteriori.

p. 18—19,

'P. 11.

Vedi

volumulii nostru

I, pag.

924

.

V. A. Unecură

e

h

Alex.
de puterile aliate contra Turciei,
rimă, de cele ce se pregăliaii
mânile
1787, lăsânlu cârma Moldovei în
Mavrocordalii fugi în Rusiaîn
se duce din Tași

că Domnuli nu
a 4—b boieri, singuril cari. seiaii
că. fuge peste Nistru (1).
în vre-o inspecţiune a judeţelorii, ci
tatii de acesti evenimenlii și
Divanulii Moldavii fusese înspăimân
|
. Totuşi Porta având și ea grijile
de amenințările din Constantinopole
Divanul Moldavii îi triunisese desci, se mulţămise cu explicaţiunile ce
fugarul Domn,

şi se grăbise a înlocui pre
pre fuga lui Alex. Mavrocordat
alii
ali Valachici, pantizanulii scerelit
cu Alex. Ipsilante, fostulti Domnii
ie

o

"Austriel.

. Mavrocordatit fugi la Ruși,
câteva luni mai înainte de ce Alex
ilii Suţu, succesorele lui Caragea.
cădu din tronulii muntenescii. Miha
-— Domnia omenosului şi blân
Ami vădulii — în Pomul L-iii
riei în
în 1784 a Rusiei, și a Aust
„dulul Suţu “Mihal. Intervenirea
nu asigurasă Iul

„Ca

frequente a Domnilorii,

favorea.. neschimbărci

Mihat Suţu o domnie lungă:

toti

a

ii din
5 erat cunoscule diplomaţilor
„Deja la finea anului 178
dela “Munru mazilirea lut Mihai Suţu
"Constantinopole intrigile pent
e abilitate Nicolae Mavrogheni uni
tenk. Aceste intrigi le [esă cu mar
Choiscul
itani-Paşa. In Tanuariii 1786,
simplu dragomanii ali lut Căp .
admică Căpitanii-Pașa, adecă marele
seri6 Ministrului de Vergennes,
anulit
ă Sultanulii, să facă pre dragom
ralu, persistă a stărui pe lâng
de îndată,
scut. N. Mavrogheni

Principe

al Valachiei. „Dâcă

nu

isbuli

i între
de altmintrelea pururea desbinaţ
„este că toţi grecil din Fanarii,
de bani la
să împedice, fie și prin dare
ei, se uniră de astă dată, ca
nu era
ni, ca Domnii, fiindcă acesta
Viziru, numirea lui “Mavroghe
era unii
disputată tronurile române, ci
-și
care
,
eșci
grec
e
liil
fami
re
dint
prin
nii eșilii la lumină de curândii
candidati nou, ună simplu țăra

marea isteţime a lui.

33

să câslige pre Ministrul rusescii
Mavrogheni nu disperă și lucră
ulit
ză concursulii sâ, dâr ambasador
în favârea sa. De Choiseul 1 refu
dată
akoft, care declară într'o notă
inglezii intervine pre Jângă Bulg
Domnie
suferi nick-o-dată ridicarea la
Porții, că suverana sa nu va

cu purtarea
a lui Mavrogheni şi că, mulțămită
cere menţinerea acestuia pre tron (2).
PI

(1) Veţi 'T. 1. alis istoriei nostre (1714—1186)
(9) urm. “Tom, VI, pag. 31.

pag: 240.

luă M. Suţu,

Rusia

IsTonta

RoMÂxILORU
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De Choiseul, în 26 Ianuaritt 1786, raportândă cele ma! susi ar&tate, adauge a dice că: «Mavrogheni care cătră mult spirit adauge
cutezanța

cea mal ncţermurilă, a șciuli se peisuade pre stăpânulii săi,

că ondrea lul era la mijlocii și că trebue să dobândescă favorea
care i se refuzase în publici».
Astfeli cu tole sumele importante trimise de Suţu la Petersburg
și cu 't6tă. marea protecțiune ce-i arăta Bulgacolt, Mavrogheni nu
desesperâ.... « Toti pre atâta de întrepidii, pre cât şi "de ambițios,
elă este hotăvită, să-și perdă viața, scă să ajungă. Domn ali
| Valachiek», serie Choiseul către de Ver genncs, în 25 Februariit 1786..
Nici-o lună nu ave să trecă la mijlocii şi Mavrogheni isbutea în

planulii sei. Trecendi asupra

cadavrului prolivniculul stu, Greeulit

Petrache, merge la 2/,4 Martie
Succesul lui Mavrogheni

să primâscă înestitura la Seraiu (1).
de siguri nu a trebuilii să placă mu-

scalilori și nici Austriei. Ambasadorulu franceză și de” Vergennes“ acceplă faptulii implinitii și se silescii ași face favorabil pre “Mavrogheni

în privința

comerciuliui Mărei-Negre.

Singurii la Roche, fostulii

secretără al: lui Mihai Suţu, este nemulțămiti
„sieur

Mavrogheni

și se hotăresce

de numirea lui Mon-

a abandona

Bucuresti! (2).

NI.
Isvore

Mal înainte de tâlc vomii -aminti lucrările până acum

fitcute

asupra lui N. Mavrogheni. Cundscem până aslăd următârele 1nonografii, ori Istorii mai importante asupra Domniel și-a vieţi lul N.

Mavrogheni. Acestea sunt:
1) Pitavulie

|

ITistache» «Istoria

nică în versuri scrisă la 1817
Buciumuli, la 1863;
__2) Memoriele unul

faptelor -Mavrogheneşci>, o cro-

și publicată

geci,

de

|

Thoma

de

Cesari. Boliacii

în

Ilope, scrise în englezesce

la linea secolului trecuti, fraduse în franţozesce la 1847, de Defau(1) Grecului

Petrache

din

simplu

bucătarii

devenise

directorul

monelărici

tureecci

şi era

celui iu bogatii din Fauarui. Eli cercase st repună pre Căpilauii Paza şi pre Muvrogheui, proinițendii Sultinului suma de 4,009 de punzi de buni, ca să exileze pre noului Ministru. Acesta,
Hasan

Paza,

dete

a înţelege

Sultanului,

că

decă

va

omori

pe

Petrache

Aşia se și făcu, chiar în diua când Mavrogheni primia iuvestitura (urm
(2) Yedi

pi. 40),

-

serisorea

lui

cătră

de

Vergennes,

dată

din

10 Maui

va

câştiga

mui

multii,

tom. VI, pag. 38 şi 39).
1186,

!

(Hurmn.,

ton.

VI,

”

Unreută

V.ăĂ.

|

6

,

de D. Ștef. D. Greceanu,
conpret, iară pe românesce publicate, în parte,
povestirea creștinului
în Românulă, la 1S61. Acâstă carte coprinde
mentele la care elii, alăturcitiu Anastase Soltirii (Selimii), despre eveni
1787-—1'790;
turea cu Mavrogheni, a luati parte aclivă, între

ni» publicată
3) Enache Văcănescu în «Istoria Imptraţilorit oioma

originari, în pOSesIUuîn Tescani de Monumente, după manuscriptulii
a proprie a domnică lui
nea d-lul Stet. Grecianu, încă atinge multii Istori
i (1).
cum vomit ved—e în modii nu tocmai drept
Mavrogheni, deși
le râune de Catherine
4) Histoire de TEmpire de Russie sous

M. Pooke et traduite
II câ la fin du 18-cme si&ele— par le râvârend

M. Inirnove aumonier
de PAnglais par M. $... avec les corrections de
Londres et revue par M.
cl seerâtaire de PAmbassade de Russie î
Paris, 1801. 6 vol. 30,
Leclerc, ancien capilaine en râserve, de France,
Abeszci, traduit de
5) Elat actuel de TEmpire ottoman, par Elias
|
PAnglais par M. Fontunelle, 2 vol., Paris 1792;
and [Katherine Il aus
6) 'Taurische Reise der Kaiserin von Russl
dem Englischen iibersetzt. Koblenz 1799 2 vol;
ndre Suvarow Dym7) Histoire des campagnes du Comte Alexa
|
2 vol;
ninski, Gân6ral-feld-marâschal, Londres, 1799,
|
$) Asseliue. Histoire de lAutiche, Paris, 1877;
e des omanischen
9) Iohanu Wilhelhu Zinheisen — în «Geschicht

Reiches in Europa». 80 Gotha 1859; 10) Fersuche ciner kriegs geschiste

des grafen

Alexander

Su-.

warow Rymninshi. 2 vol. 89, Gotha, 1795;
Russland, Oester11) Austiihrliche Geschichte des krieges zwischen
veich

und

der

Turkey.

12) Chronografulii

L79L;

16”, Wien,

4 vol.

lui Dionisie Eclesiarcul,

domniei lul N. Mavrogheni.
dață de A. Papiu Iarianii,

Acâstă seriere
în

Tesaarră

coprindendii

istoria

a „lostit publicată ântăcși

de monumente

istorice, 1,

II Bucuresci, 1863, la pag. 161.

în parte mar
Dionisie Eclesiareulii serie la 1814, der a fosti
|
7
Mavrogheni.
toră oculari ali evenimentelorit din doinnia lui
ogheni este
13) O scriere cu Lotuli modernă despre N. Mavr
la nouă pe anuli |,
_acea a d-lui Ionescu-Gion, publicată în ecis

(1888) pas. 216 şi 304 (2),

(1) 'F. II, pag. 293.
dle câteva din monorrilile miti
(2) D. lonescu Gion nu se serie la serierea sa decâtluerărei,
> ut ne-ati convins contră
au
rii
atrăgălo
Stilulu
i,
Odobesen
susii citate şi de colceţ.
vederilorii nostre.
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14) Colecțiunea de documente Hurmuzaki- Odobescu. Vol. II supl.

I (1589). Vol. 1 supl. 1 (1885). Vol. VII (1876);
15) Vaillant. La Roumanie, 3. vol., Paris, 1844;
16) Ubicini, în Istoria Provinciilor Danubiene;
17) lon Ghyca, Scrisori şi conborbini economice ;

18) Colecţiunea de documente
19)
20)
21)
$9, Paris,
22)
23)
24)

proprie;

|

Condicele de documente dela Arhiva Statului;
Drăghici, Istoria Moldove;
Mr. de Chânier: Revolutions de VEmpire Ottoman. 1 vol.
1789;
Magazin istorici p. Dacia, T. 1, Bucures, anul 1845;
Arhiva Românescă, de M. Kogălniceanu, lași, 1860;
Considârations
sur la guerre acluelle des Tures. par Mr. de

Volney, 1 vol. 8, Londres 1788;

|

i

25) Mr. de Peissonnel, ancien Consul genâral "de France i
Smirne : Examen du livre intitul6: Considerations sur la guerre
actuelle des Tuscs, par Mr. de Volney, 1 vol. 80, Amsterdam,

1788;

|

|

26) Andr. Wolf, în «Beschreibunu des Fiirstenthumes Moldau:
(Sibini) 2 tom.
27) Melchisedec : Chronica Hușilor și ac€ a Romanului ;
28) Vechile instituțiuni ale României

8%, Bucuresci
|

de loan

Brezoianu

(1 vol.

1882);

29) Uricariulii de T. Codrescu, passim ;
30)

_8

Storia. regionata' dei 'Turchi,

vol. 80, Venezia, 1791;
31) Tlistoire de Empire

paix d'Jassy en 1792,

del!

olloman

abate

Francesco

Becallini,

depuis sa fondalion jusquă

par Me. Salaberry

2-eme

6dilion.

+

la

vol. 80,

Paris-londres, 1817;
.
32) Lettre ct pensses du Marechal Prince de Line, publices par
la Baronne de Stuâl-Holstein: dans la Bibliothăque instructive el

amusante, Vienne,

1 vol. 80 mic 1818;

33) Atenţiunea lumei era asupra ţărilor române la finea secolului AXVIll-lea. Casas, scrisă «llistoire de Moldavie et Valachie», două
edițiuni, între care c€ germană din Francfori şi Leipzig, 1789, cu
<Nebsi Beschreibung der mit den Tiirken gelihrten Krieg» ;
|

3-5) Dacia Auraria de Kăsleri, cu adăogirile lui Seivertus;
35) Milkovia lul Benks,
De
A

V.

,
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Unecună

.

N

Europa

și Orientulă

gheni apucă
Pentru a înţelege bine situațiunea în care N. Mavro

să aruncămii o privire
domnia ţărei Muntenescă, simţimi de nevoie
polilicei europene, mal
mal adincă asupra siluațiunel generale a
i evenimintele principali.
alesii cât privesce Orientulii și să reamintimi
nd pentru succeMaria Tereza murisă la 29 Noembre 1780, lăsâ
din 1765, o siluațiune
sorele ei Iosil II, deja. imperator al Germaniei

ei suverane fusese
dificilă şi internă și estemnă.. Sceriul veselei și devot
pelre asupra lui!
insultatiica: și la ali lui T.udovic XIV, se aruncară
trăi încă b anl
La esterior: Prusia sporiă sub Fredericii ÎI, care
misiunea da
după Maria Tereza. Casa de Hohenzolern âși marca
ge spre Orient:
scâte pre Austria din lumea Germanică, şi d'a o împin

drang nach, Osten 7!
momentii
Alianţa Austriei cu Franţa, acc chimeră realizală unii
da mai fi
grație metreselorii lui Ludovică ali NV, avea să înceteze
ave iar să rcînlre în secu-

de folosii Austriei, căcă fatalmente Francia

e ideilor
larea. sa politică: neamicia contra acesteia și acâsta în numel

e pre Maria .Annouă ale revoluţiunei. De g6ba Maria Tereza duses
Maria Carolina,
toinelta ca Regină a Francici și pre a doua sa fiică,
cii nu dobândi
pe tronulit ambelorii Sicilii! Nici ună resultatii politi
remasă de astă
Austria din aceste căsătorii. Telia Austria nuve!
,
dată vorbă s6lă.

Aquisiţiunea unei

părți a Poloniei

în

odidsa

împărţire

a acel

cu Rusia. Acesta
ț&ri, din 1772, puse pe Austria în conlact directi!
e ei slavice, cum
şi ea doria să isgon6scă pre Austria din posesiunil
.
Prusia căuta să o, relege din lumea Germnanică

condițiuni.
La, interior trebile Austriei nu crait în mal bune,
pe tronuli
Iosif IL era de 39 ani cândi primi moștenirea. Eli aduse
și o sistemă
catolico-feudalu ali Iabsburgilorii idei cu totulii moderne
asemenea idei
politică tindendă la uni ideali de unitate. Multe de
le dobândise
veformele lui,
manii iobagi
tară pre Iosif

dealului.
La

1784

In

cermil
Iosif II în călctoria lut în Francia la 1777. Cunâs
ser
reforme care atinserăși pre Românii din Ard6liă,
ai boerilor unguri. În “speciali Bomânil din Ardel salualu ÎI, ca pre unii mate imperatoră și principe alti Ar-

1873 loset

luna

Maiti

ali Il-lea

se introduse

căltori
limba

şi Bucovina.

in Ardeal

Germană

ca

limbă

ofi-

Isronia
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cială în Ardeal și Ungaria și îndată apoi (3 Iunie) se desființă
nedrâpta împărţire a Transilvaniei numal la cele trel naţiuni privilegiate: se împărţi țâra în 11 comitate. Românimea resuflă. ... In
aceleași ani 1784 se ordonă lacerea conscripțiunel generale în Ardâlu și Ungaria.
Acâsta dele ocasiune răscolei celei mari a Românilorii sub Ursu

Horia, Closca și Crisan, după adunarea de la Mesteacăn, în ţinutulă
Crișului (1).
Resc6la acesta

dete

de lucru

lu!

Iosif

IL: în

Ardei şi

Un-

garia.
Politica, esternă a lu! losifă II era:

aşi

înleme6

înriurirea

în

Germania prin ceva mal solidă decâti vanuli titlu de imperatore
adecă prin aquisițiunea Bavariel și de altă parte Iosif II visa estensiunea spre Orient, cu paguba Turcici (2).
|

Nu ne ocupămit de cele-l-alte direcţiuni ale activitățer
lut losifii
II; ne limitămă

a'lă vedea

urnăvindii

planulă

său

de estensiune

în

Orientii.
Aci se înlâlni cu lucrarea deja mal.vechiă a Rusiei. Acâsla se
prefăcu că e gata a împărţi cu Austria și băgă cu 'isteliă pre Iosită
II în uni r&sboiii cu Turcia, r&sboit din care Rusia numar căștigă.
De altmintrelea lui Iosit II nu-i plăc6, ca Ecaterina II să ajungă
la Constantinopole. Cu gindi de a împedica lucrul, 1osifii se întâlni

cu Caterina II la Mohilev (3), sub nume de comite de Falkenstein (4).
Serbătorită și învăluitii în întrigi, Iosifit IL remase aci aliatulii Ecatevinei.
i
„Câte-va cuvinte acum despre Rusia.
Lă 1783, în 8 Aprilie, prin manifestulă

corpora la ca Crimea şi acuză pre
dela

1774.

“Turcia de

cătră luropa,

călcătâre

în-

lractatului

După manitestu, Turcia provâcă tulburări în Crimeea, între

Tătani şi Ecaterina dice că <Animâe
et de maintenir
(D)

sei

Despre

acestă

la dernitre
memorabilă

paix
r&scolă

dun

conclue
a" se citi

dâsir sincere de confirmer
avec

lucrările

la

relative

Porte

oltomane

în „Tesaurulii de inonu-

mente“ de Papiti Iarianii şi iat alesi lucrarea d-lui Densuşianu, în analele Academiei, Vei
şi în Adunarea naţională, jurnalul ineu, articolului despre Mori ia : — Coiture ă la Horia, la Paris.
Vei şi volumulii 1 ală nostru (1770—1'786),
(2)

Asscliue.

Ilistoire de

VAulriche.

Paris,

1877.

(3) Deja lu L7SO Iosif 1L se intâlnise cu Ecaterina
uuti

tractalii

de

comercini.

(4) Vegi Iistoire des canipagues

în Petersbur; su şi dobândise

|

du comţe

Suvaroli TI],

pag. 3

de la ca

V. A. Unecimă

”

10

causces par les affaires de
en prevenant les discussions continuelles
re toute cette pâninsule
la Crimâe, nous rcunissons î note Empi
juste indemnil6 des pertes
File. de Tiunan et le Cubun, comme une
nous uvons supporlecs
que nous avons failes el des dâpenses que
bonheur> (1).
pour maintenir uutoui de nous la paix et le

l, mare rumore.
La scirea acestei ancxiăul a Crimecl și Cubanulu
iuli. . Divanuli turla Constantinopole. “Turcii emoţionaţi cerit resbo

cescii nu culză
cuminte judecă

Și pote
să asculte de pornirea mulțimei turcesc.
declare
Divanulii. In adevârii Turcia nu ave să

anța unci nouc spovesboiti numal Rusiei: Impărțirea Poloniei, sper

dela Berlin, Viena şi Peliaţiună, făcuseră aliate pre cele lei Curți,
sese neutralitatea la celetersburg (2), astfeliii că acestă alianță impu
Europei. Perspectiva unui
alte doue Curți principale din Apusul
berry (3) și speranța a sulratatit de comerciii cu Rusia — dice Sala
împinge pre Cabineluli
planta pre Anglia la Curtea dela Petersburg,
Ecaterina şi deci ambudela Versailles să menageze pre Impărătesa
isă dela ministrulti de
sadorele francesii din Constantinopole primn
a îndemnă pre Divanii să
exteme francesil instrucțiuni în sensii de

multi că Porta av6
negocieze și să evite râsboiulii, cu atâta mai
acesta ațițatiă și pre sub
pe capi şi rebeliunea Paşei de Egipelit. și
d

vu trămite Abdul Hami
mână ajutati de usi. Contra Eeipelului
nemulțămită de Rusia, —
pre Amiralulii Hasan Pașa. Anglia singură,
de comerciti ce refuza să-l
căci acesta acorda Franciei uni tratati
pre Divanul otomanii la
veno6scă Englezilorii, — începu a aţila

sezboiii. Ambasadorulii
vesistență faţă cu Rușii și- chiar îl indemna la

îi redactat, (ice-se, el
engleză din Constantinopole, Ainslie, ari
rinei, dar Anglia nu dăde
însuși respunsulit Porţei la manifestulti Ecate

de flotă. Acssta decisese
Parciei nec unii ajutorii efectivi, de 6ste și
unii
de îndemnul Franciei și, în: 11954,
pre Divană să asculte
noă tractatii, cum v&durămi,
U)
otomană,

se semnâ

şi menține
„Auimată. de o dorință sinceră de a întări
nulă discuţiunile
preintimpină

continue

cauzate

tractatii

la Constantinopole,

de

ulima pace inchiciă

afacerile

Crimeei,

noi

cu Porta

reunimit

la

suferilii
drepta indemuitate a perderilori ce atuuri
imperuli nostru tolă acestă peninsulă, ea
ea.“
fericir
şi
pact
nostru
jurulu
iu
ne
a menţi
și a chehuelelurii ce anu îndurilit, pentru
TLV, pag, Vi.
(2) Veqi Mist, de VEmpire Outomu. de Saterry,
ii de
Austria

profită

de

spui

“Purciei,

ca să-i

smulgă

in 25

Ecbruarie

liberă narigațiune pe Dunăre:
place Angliei,
Asemene dobândă comercială a Austriei nu-i
Negre.
marei
l
accesu
dăde
ce-li
ceca
uşi,
de
l
Crimeu
unirea
(Q)

Loc, citat,

cum

178

muci

unui tractat

place ueci stăţă-
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1]

prin care Sultanuliă recunoscă „de bune cele petrecute în Crimeca și
Cubanii, sâă în Taurida și Caucasă, cum le numiră muscalii, dâră
pentru

ca

aceste

nume

vechi

să

facă

pre

Europa

a uita,

că

aceste

eri erai mahometane. Saim Gherai, ultimulii Hanii ali Crimeei, adăpostilit la Constantinopole, nu întârqiă da fi esilatii la lodos și apoi
ucisii, pentru că se supusese în teeculii poliiicel rusesci.

“Tratatulă dela 1784 (1) făcuse că Abdul Hamid să î6 groza Rușilorii. Cea mal mică mișcare din partea aceloră arunca alarma! și
tulburarea în Constantinopole și în Sera (2).
7
Abatele Becatlini în «Storiaragionnata» a lui (E. VII, pag. 4) (ice
că «Iumiliante Convenzione
.del 178£ ad insinuazione della Corte
di Francia, accordata dalla Porta ottomana, cra un ogetto di perpelue
inquicludini pel Divano, a: cui ogni giorno sussuravasi alle orechie
dă ministri delle corte emule a quclla di Pi6lroburgo, che li continuazione del possesso di quella provincia: in mano dei Russi, cra
listesso che vedersi rapire, una volta o Valtra, le piu belle contrade
della 'Turchia Europea».

De aceea Divanul

căuta” să întreţină în populațiunile Tătare și

Georuene speranța unei salvăni din mânile Rușilorii. Aceste speranțe
se înviorati cu maniteste turcesci introduse între Tătar (3),

“Dar

aceste

dădâii

numai

ocasiune

ambasadorului

Rusici

din

Constantinopole, Bulgacoit, să proteste și să amenințe. Așia în 1786
Balgacoit cere Porţei,. între altele, ca ca să recunâscă noue esten-

siuni teritoriale ale Rusiei în Asia, să înceteze înarmăriile Și preparalivele de resboiii, și să înceteze veesațiunile Moldovei şi Valachici
cu schimbarea

de Domni.

Pârta respinsă,

cum

pulu, pe cale

diplo-

matică, noile acusări.
+
|
|
Caterina anunță solemn. la finca anului 1786 că va merge
in curend să viziteze Crimeea. «Măreţia asialică ce o însoţi în
acestă călătorie, organizală de Potemchin; alluința estra-ordinară de
streini de ldte treptele, ce-o însoțiră în câldtorie; omasiulti ce regele Poloniei, Ponialowski, primulă ci amanti, deveniti vasalulit
ci coronali, veni să-l dec, cu căleurea unei disposițiuni a Constiluțiunecă polone, care oprea pe regii Poloni de a rece peste hotarele
(erei ; sosirea lui Iosit II, împăraluli Austriei; amestecult ambeloriă
(1)

Vei

Vol.

1. alii

nostru

(1771 —1736.)

(2) Salaberey, vol. cil, pe 97.
(O)

Becaţtiui,

T.

VIL.

V. 'Paurisehe

Duise,

V. A. Unrcuuă

i
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curți

aceluiași

la piciorele

și rusescă

austriacă

tote

idolii;

aceste

i II în Crimeea, toli: aparatulit
împrejurări deleră călătoriei Caterine
rtanța ataşată la cele mal mar
unul marși triumfalu, de t6tă impo
|
proiecte...»
ieri din lotă Europa.
tămâ
de
Incurajată de prestigii, îmbătată
ui
erina visa reconstituirea, imperiul
până și dela marele Voltaire. Ecat
risă

Divanul
putură să nu

«drumulă la

ele:
de lriumfi ali Chersonesului, vorb

chiar pe arcul

Byzanţit (1).

însc
în favorea Rusiel — și Potemchinii

siguri

bizantinii — de

|

ii Abdul Hamid nu
din Constantinopole şi Sultanul
petrecute în Crimea,
se emoţioneze la narațiunea celor

Alianţa Austriei cu Rusia devenisă
-cu ocasiunea călătoriei -Ecaterinel.
întâlnire suveranilori în Crimea.

un lucru aprâpe certi în urma
se prepara de-luptă (2). Dusia, ca
De, mal mult ca ori-când, Turcia
dă, Franciei în 1787 Ianuarie, tracsă împuţineze amicii Turciei, acor
în
de ca, și cu acâsta însinuâză
latulă de comercii multi doritii

sincerităței amiciţiei Franciei, de
sufletuli Sultanului bănueli asupra
Choiscul Goufiier. Aceste bănueli
care o asigura ambasadorele ci,

arămil.
sporiaii, înteţite de Anglia, cum arâl
se sili în 1787, să liniștâscă
Totuși cabinetulii de la Versailles,
ambasadorulii sti dela Petersacele bănueli, intervenindii directii prin
păzirel tractatului din 1784
burg, Comitele de Segur, în“ favârea

i

irea Franciei.
facuti, dicea Ludovic -XVI, cu interven

iei, arii Îi fostii primită de
Acestă intervenire după unii istor
|
ar fi dati ordine lui Bulgacoli să
Ecaterina cu îngăduință, şi.că ea
re
pentru aplanarea dificultățilorii dint
se înțelegă cu Choiseul-Goulfier
că de-

resboiulii (3). Pare însă
Rusia și Turcia, în scop de a evil
i perdule, âncă
i, ale guvernului vusescii, a fosti
peșele în acesti sensu
fiind la Adrianopole

linopole.
Ne primindii
PI

duce la

Constan-

|

după

Choiseul,

r&spunsă,

le

care

curierulii vusescii,

instrucțiunile guvernului

O
o altă inseripțiuue :
sisă a Bizantului, In faţa porţei cra
(1) Acestă inscripţiune eră pe porta

pure

„Entra

invilta

ho

Non
Ma

(2)

„ Wuctatii

Divanului

ceru cu

atât

de liberă nuvigaţiune
(5) Sailaberry "TI,

in me
me

per

mat

alcun mario raro;
si giunge al Paro“,

iritatii

şi comereiii

Augusta,

in vero angustă,

Io son troppo

coutra

Austriei,

pe Duvăre

(Decat.

că

în

T,

1785

VII,

pg

58).

ii acordase

:Becat. Î+ VII, pag. 31).

unui

noi

4€ :

|
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stii, împinge cu energie pre Divanii la resboiii. Atunci unii numerii
de militari și ingineri francesi se punii la disposiţiunea Turciei, ca să
se pregătescă de: noulii resboii, întărind cetăţile din Basarabia și

|

Oceacovuli.
|

_

'

O revollă a ţărilorii de josă supravenilă,

siisti

pre Iosef

Il să

se întârcă. într'o întinsâre din Crimeea. Ministrul s&u Laschi, care-l
însoțise în călătorie, termină. regularea alianțeicu Potemchin. Scopul
alianţei era isgonirea Turcilori din Europa, şi «dividirsi ta loro la
Turchia. Europea» (1). Ocupati cu revolta [&rilorit de josă, Iosef II,
asigură

totuși

pre

ajutorii Ecaterinei,

manescă

Francia, că

nu

numai

că

cl nu

va

ci că va îndemna-o chiar a renunciă

da mână

de |

la ideea 7o-

de a reînființa Imperiul Bizantinii. „(2)

Prusia nu era mal sinceră aliată. Ea înţelâsă cu Anglia, împinge
„pre Abdul Hamid la resboiă, după ce se făcuseră, alâte cheltueli de
pregătire. Prusia nu neglija a lucra nu numai la Constantinopole ci și
în Bucuresci și lași. La Curtea din Moldova, Frederik insinuâză pre
Nânig, unii consulii prusianii. Acesta lucra contra Austriei și contra
Rusiei.... Ac6sta ne explică uciderea lui în 1787, prin insligaţiunea

lut Ipsilante Vodă (3).
D& Prusia și Anglia arctă Porţei, că momentuli e propice de
o: revendictă a ei .contra Muscalilorii. Regele Prusiei se angageză a
line în echec oștirile Austriei, pe fruntariile Boemiei și ale Silesiel, pre
lângă că Iosef. IL ave pre brațe rebeliunea Statelori - de josii și ac6
din Ungaria. Anglia promile şi ea să înarmeze Suedia, și pre Poloniă
ruși să-l aducă la, revoltă. Ambasadorii Prusiei și- Angliei mal valorau
în faţa Divanului și grâoa situaţiune internă a Franciei, care în adevăr era în predida revoluţiunei, și care ea acum îndemna pre Turci

|
|
la conciliațiune.
ces«Non
Gouffies
Choiseul
comitele
Ambasadorulii francesii
sava di meltere in vista al ministero (turco) tulti i svantaggi edi cer
rare tutti i modi di smoirzar Tincendio che era. per accendersi. — (pag.
54. T. VII. Becat).
(1) Pag. 45, Ab. Becatlini, Tom. VII.
(2) Adevtrată că şi insăzi Ecaterina văjendi pregătirile “Turciei și neputinţa lut Iosit d'a
intra în răsboiii, alăturea cu ea, primisă să facă concesiuni, Ministrii Ilerbert și Bulgacoli, căpătară instrucţiuni conciliante asupra cercrilorii Porţel.
(3) Almanach des ambassadeurs de 1804. Brunswig, page 79.

V. A. Unrcusă

.

+4

Dar degâba, Anglia era mai multi! ascultată, mai alesii că
Francia, «reslava del tulto anihilala, per le eriliehe circostanze în cui
lvovavasi involla, a cagione dello sconvoglimento delle sue finanze» (1).
„3 Questo stato Wimporlenza în cui trovavasi la Francia pro|
dolto avea, che ni un caso di cessa faceasi nel vorlice polilico degli
alfari e che la potente sua influenza era del lulto dileguata a Con-:
slantinople, ove solo si cra reso predominante il pariilo' delinghil-

|

dera e della Prussia».

Divanul din Constantinopole [u ademenilii de acesla perspeclivă şi refuză a primi propunerile conciliante ale lut Bulsakoft, ba
încă deveni cu atâtii mai pretentiosi, cu câlii acesta cra ordonalii să

|

„fie nat moderat.

Intre aceste, siluațiunca se mail agravă prin laplulii, ce deja ami
vaportalii, ali fugei lui Alex. Mavrocordatii din lași în Rusia.
Acumii Porla adăogă între reclamaţiunile ci dela Rusia, estra-

|

„darea lui Mavrocordat (2).

In marele pregătiri de râsboiii ale Turcici nu, pulc să nu aibă
unii mare roli Ilasanii Paşa amiralulii, să căpitanii Pașa, care se

_ilustrase

în răsboie. Purtarea

înainte de fuga în Rusia

şi

lui .Mavrocordatii

Alex.

din

Ilasan-Paşa,

siluațiunea lui

lasi, încă

puţin

nu

contribuiri la succesele, la Porta otomană, în 1786, ale lui N. Mavrogheni, neînsemnatulă, dară agerulit Dragomanii ală amiralului vic-

lori6si.
uni

-

o

«Căpitan Pașa, dice Enache Văcărescu, ai vrulii să mai
civaclic, mai Yârtosii găsind în prilejire de vreme. Decă
(1) Abatete

facă
făcu
-

Becattiui “T. VII. pag. 35

(2) Mavrocordatii pare că fugi amenințată de sârta amicului, protectorelui
săi Ismail Paşa, care perdu în 1785 April şi deinnitatea de Reis și guvernatorii
ali Bosniei şi viaţa. Choiseul în raportulit săi către de Verzennes, din 15 Mai
1785 prevăduse asemenea pericolit pentra Mavrocordatii (Mur. E. ÎL. supl.
pag. 36 doe. LN? Vedi în anexa acestii actit. Vedi T, [. alt operă nostre.
Int'ro serisre ee Mavrocordatii adresiză soției sile Zamfira, la Constantinopole, elit justitică faga pe rațiuni de prudență. Dice că a fostit persecutatii de
Ipsilanti, care ar fi datit 700 pungă lui Afa-Bey, ca să-lii ucidă. Mavrocordatii, ea să scape de morte a fugiti dară la milostiva împărătesă. (Fur, "E. IL
supl. |. pag. 36. Doe. XXIV.) Choiseul (doufier ave rea opiniune de Mavrovordat :
«Mavrocordat est ineapable de faire volontairement une action honnete, (Ilurm. L.
UI. supl. IL. pag. 40). Despre negoţiaţiunile Porţei pentru estradarea lui Mavrocordatii vedi același vol. II. supl. [. pag. 38 Dee. XXV, NXVIsi Doc. XAVII.
Drăohici serie că «Pricina pentru care Mavrocordat Vodă a Tăsată tronulii și_a
fugitiîn Rusia, nu sait pututit afla de nimeni.» [Îl pag, 19. (lași 1357).

= Vedi ce amii disit noi în T.Î. p. PAL.

|

”

Isronra ROMÂNILORII

„cerere ca pe Dragomanulii armadei
românesci (1).
|

15

(lote)

să-li

facă Domnii Ţârcă
a

Neiîntorsii victoriosil din: Fgipetii Masan-Paşa, împinge și celi la
resboiă contra Rusiei.
Eată situațiunea esternă în care N. Mavrogheni căpălă domnia
(ese Muntenesci, pe cândi în Moldova Pârla înlocuise pre lugavulii
Mavrocordati prin Alex. Ipsilanle.
|
Avenirea

la tronulii

(erei Muntenesci

disii că na fostii pliculă Rusiei.
N.

a lui N.

Așia în 1787,

Mavrogheni egoaverne dela maniere
De nouli: Domni ali Moldovei, Alex.

totii atâtit

de

nemulțămită.

Dintro

notă

Mavrogheni, ami

Bulgalkoit arclă

că

la plus tyranique». (2).
Ipsitante, Rusia nu păr

a ambasadorelui.

francesii

Choiseul, călră ministrul scii de Vergennes, se pote înţelege de: ce?
La ocaziunea vizilelori ce ministrii streini din Constantinopole făcură
noului Domni. Ipsilante, ministrulii austriacii, dice Choiscul, petrecu
ore înlregi și de repeţite rânduri cu Domnulii Moldavi, cu care —
alâtii în interesele Austrici cât și ale aliatei acesteia, ale lusiei, —

pare dar că se înțeleseseră. Purlarea ulteridră a lui Ipsilante în cursuli
resboiului din 1788, -probeză cât de înlemeiale fură bănuelile lui
Choiscul (3). Asasinarea consulului: pruseseii, Konig, în 1787 la Iași,

o considera
Venimi

ca unii servicii făculii lusici 0
acum

|

la N. Mavrogheni.
IV.

Opiniunea,

țerei- despre

Cum consideră, înainte, de
N. Mavrogheni
la tronul că ?
.
D

Sa
noulit Domnti.

(6te, țâra munlenâscă avenirea lui

(ID) Tesaur. "E. II, p. 293. Veţi Iura, vol. II. sup, L. pag. 37. Nola lui Choiseul (Doe.
UNI) prin care vestesce lui de Vergennes despre intrigile lui Căpitanii Paşa în favorea ui N.
Mavrogheni (Anexa). Apoi Doc. IiXIV prin care, în 10 April stilii noii 1786, Choiseul vestesce
lui de Vergennes, izbânda lui N. Mavrogheni (T.I1. sup. I. pag. 39, Doe. LIV. In anexă vedi-l).
Vei Doc. LNYV. p. 40.
(9)

lurm.

vol.

Il, supt.

IL. p. 44.

Doe.

LNXIV.

vedi-l

3) Vei Wurm. Vol. 11, supl. T, pag. 49, Doc. DXX.

în anexa,

|

Acest documentii iai desvelexee și o lalure a politieci Austriace contrare Rusiei. Ne=
greşilii alianţa nn cra loemal sinceră şi în tolii casulii trecălâre. A conserva pre Turci la Dunire, un pute să [ie o polilică aprobată de interesele austriace, (Vedi doc. în unexa nostri):
„ (0) Veni „Almanae des ambassadears de 180-145, ediția din Brunswic, pag. 179).

V.

-

Î6G

_

Dâcă

A.

Unecuă

1 —

pre unii hoer representândii
despre acesta întrebămii tocmai

ali XVIII-lea,

finea secolului
simţirile boerimei românescă dela

dâcă

«Dou&
Văcărescu, elii- ne vespunde că:
întrebămii pre vestitulii Enache
N.
(cu numirea de Domni ali lu
lucruri se pricinuisă cu acâsta
alu
: Unul căci din dragomanii
Mavrogheni) de slvicăciune . ţărei
Valastati a se face Domni, nică în
Căpitani-Paşel, nici-o-dată n'aii
boierii şi

ami vădulii a se face
chia, niel în Moldova, ci de abis
. a doua, că acesta nu era omi
âncă boleră în dregetorie mică..
încal, scit ale
ca să scie orinduelile Fanarului
cresculii

în Fanarii,

Pre înaltei Porţt> (1).
Judece-se, ce josii era
cărescu
cel mal
vrogheni
scădere

simțulii

naţionaliu!...

Vă-

Enache

Lui

i, căci nu era din boerii
nu-i plăce Domnul.N. Mavroghen
adevăralii, adaoge, că Mași căi nu era fanariotii!! EI, cu
re, dâr mai adaoge şi acc
nu cunoscea nici obiceiurile most
«nică « grăi. grecesce, scit
în persona lui Mavrogheni, că

sce
tuvcesce bine nu scit,; pumâne
ce?)
ca să îmvețes. (De
Va să dică N. “Mavrogheni

mat er în viaţa luă cu putință
|

nu place hoierimei,

căci nu e grecii,

starea de josi!...
nu scie grecesce și că este din
scu, este explicarea casei rele
acestă afirmațiune a lu Văcăve
"n
mun
cu Fanarioțil și cu bolerimea
ce a ţinut N. Mavrogheni și
Maecţiunei deosebite şi iubirel ce
leană. Aci este explicațiunea prot
|
i...
vrogheni acordă țeranului români
capul loculul puţinii șimIul Enache Văcărescu a fostii din
tot
s6ii

asemene Tai primiti
palicii N. Mavrogheni. Nu totii
it“ lul Mavrogheni>
vulti Hristache în «Istoria faptelor

I6ra. Pila« Povestea

i

Mavroghenescă» dice:

«La I&tii optu-decă și ș6se
După ce s'aridicase
Cu Domnia, din Norodii
Mihai Suţulii Voevodii,
Nu trecu câte-va dile

N

Șaugimi de Domni că vine,

Unulit ce aii fostii în trehă
Dragoman pe marea Albă,

Ce-i dice și Mavrogheni

Iscusitii şi omit alii trebi.
Și încă unii dară mai are

Că e omii și vitezit mare.

După care audire,
Cu atâta "'mpodohbire

Ioa
(1) Tesaurii, T+ TI, p. 993,

-

|
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Toţi cu mare veselie
Ii așteptaii ca să vie.

-

După ce mtră m Bucuresti
La ce antei să privesci?
La Galantomie mare,
Săi la blânda-i câutare.
Că-lii vedei c'o plecăciune:
Incâtii era o minune».
(1)

Din contra Dionisie Belesiavuliă ar6lă că impresiunea ce a
acută noulit Domnii, a fostii de «străjuicie», iarii nu se arâtă «cu
o plecăciune»

de minune,

ci «că se otăria judecata pe turcie» (pag.

168. Tesaur T. 11). Totu asemene în locide a fi blândă la câtare
Grecul Anastasie, în Istoria lui Mavrogheni artă că era <înspăimântătâre posomorirea sprincenelor lui» (2).
Dintre modernii istorici Aronu Florianii ne artă pre N. Mavtogheni «prinți strașnică (adecă râu) și iubitoră de bani», adecă toc-

mal contrariii de ceea ce scri€ a 1817 „ Hristache, în versurile „mai

sus aduse.

|

_Fotino, în Istoria Daciei (part. IV epoca 4), la Domnia lu! Nicolae

Mavrogheni dice că: acesta era unii Domnii fârte aspru și escentricii»(3)
Fotino a îndreptățitii în parle, pre acel cari, mal apoi descriit pre N.
Mavrogheni ca pre un quasi nebunii.
Intre cei cart mai de unădi au scrisii despre Mavrogheni este

și junele scriitori D. Ionescu Gion. D. Ionescu a publicati în «Revista
nouă» pe anulu 1: (1888) pag. 216 și 304, sub titlu «Din Istoria Fanarioțilorii», o monografie asupra lui N. Mavrogheni,în care constată, că N. Mavrogheni ar fi ună nevropati, unii quasi nebunii. La
acestă. conclusiune D. Ionescu nu ajunge decâli sprijinindu- -se. pe
Enache -Văcărescu, și pe alte câte-va isvore toti atât de pucinii
„demne: de credință. Noi vomit. căuta de aprâpe faptele lui N. Mavrogheni, sprijinite și luminate cu documente numerose și âncă
inedite și vomit ved6 — gândimii.— câtă de pucini a meritatii nenorocitulii și bravulii domnii epiletulii de nevropatii și de
nebunii.

3,

a

a
„GO
N

(1) Vegi Anexa, după Buciumulii,

.

(2)

Vedi

„Românulia“

1861,

2/4

Ianuarie.

anexa.

pain

Fi
,
no
(3)E G. Sion
trad.
pag,
174 T.4 II.

Istoria Bomdniloră de V, A, Urechiă,

aaaadalrh

Ş epaawved
“

N
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;
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)

9

Unecură

VA,
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V.

Originea.

N. Mavvogheni.
lui

Originea

N. Mavrogheni

Sosirea la Bucuresci.
este - pucinii cunosculă. Dionisie

toră obscuri,
Fotino scrie, că N. Mavrogheni era fiulu unui neguţi
Celebi Petrachi
numilii Petru, dintro insulă a Mărei Egee, de aceea
Taușană, adecă
— de care vorbirămii mal susii —îlă numea
mică. Celei
iepure de multe oare, adecă locuitorii unei insule
Petrachi îl numea «fără nume și fără familie».
cătră
Choiseul Gouflier în raportulit s6u din 27 Tanuarie 1786,
paysan de TA
guvemulit [vancesii, numesce pe Mavrogheni «un
“chipel>; uni ţărani din Archipel.
de felulă
Enache Văcărescu ne spusă, că N. Mavrogheni «era
ii la alți dralui ostrovânii, dela ostrovulu Paros, Și se aflase slujind
gomani».

toti Enache
Din faptulă că nu scie grăi grecesce, cum afirmă
ci esle a se înţelege.
Văcărescu, nu pulemii conchide că nu era grecii,
carle. Totuși e pocă grăia dialectuli dela Paros şi nu cra omă de

să fi fostă

sibilă

de

felulii celorii

ce. se dice

levantină,

individ

ce ocupâ
grăindi. mal multi limba italiană decât cea grâcă. Postul
acâstă
lângă Căpitaniă- -Pașa, Hasan, de dragomanii, âncă documentâză
e mai multi»
siluaţiune de levantinăi a lui -N. Mavrogheni. Ba ce
adeverala sa
Mavrogheni pretinde însuși că este venețiană și că
familie e Maaosini.

opole după ce
N, Mavrogheni nu remasă multi în Constantin
românesc. Dionisie
dobândi scaunulii Munteniei, ci luâ drumulii Țerei
în Bucuresci,
“ Eclesiareulii nu ne spune data sosirel lui Mavrogheni
icie au
decât dice, că: <Acesti Domni, cu mare pompă și cu slrășn
luiuri, semnulă
intrati în Bucurescă, având cucă împărătescă și dou€
putere

împerătescl» (1).

,
Enache Văcărescu dice, că numirea lu N. Mavrogheni ca Domni
Mai, 1786.
este dela 26 Martie și că la Bucuresci sosi la finea lui
iturei lui
Prima dală e falșăi. Choiseul dă data exactă a învest
N. Mavrogheni de Sultanulii. Este 14 Mantie, stil noi.
x

(1) Tesauruliă

X

T, II. pag.

107.

4

-

.
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Data exactă a, solemnei intrări în Bucuresci a lui N. Mavrogheni,
o avemii la pilaculii cu care elii însuși, în Mal 15 (1786) ordonă
alaiuli cu care eli va intraîn Bucurescl. Dionisie Eclesiarculit ne-a
spusi, că intrarea lui a fostii cu mare pompă. Dămă dâr în notă
alalali intrărei lul N. Mavrogheni, în 17 Mai 1786, în Bucuresci (1).
A
(ID) Cu o gi înainte, la 16 d
intră mai ântâiă Dâmna lut N. Mavrogheni în Bueucuresci, cu alaiii întocmită totii cu Ţitacii Domnesc,
_
:
Vodă, in pitaculii din 1876, Mat 15, vestesce „jupâneselorii ca să scie. că mâne Sâmbătă,
cu ajutorulii lui, Duinnegeii, la 8 cesuri din (i, este să
mele în năuntru Bucurescilorii,
să fie striuşi toţi la
cusurii“,
.

.

pre

Văcăresci,

spre

(Cosul. N. XVIL

lubitei

Domne

a nu

se
i

arh. Stat. Buc.

Domniei

face

vre-unii
,

fila 3 verso.)

acum :

Domnici după obiceiulă (erei le intrare în Bucuresei,

Stezulii catanilorii de ţară, cu căpitanulii i eatanile acestui stâgii, toţi călări
înarmaţi.
Brisla

-.

Orinduiclee alaiul

bioză

Fată

[ie intrarea

agiiscă,
Y

Cilăreţi polcovnicescă, toți călări și înarmați.
Vel Căpitanii de Cazaci cu stgulii i sarmaciulii şi toboșuli săi...
„ - Yalpoşii Dorobanţesci pedeștri, cu chivere, cu tobe și cu cimpoile lori,
Vel căpitanii de. Dorobanţi cu zapeiii stă înaintei cu căți-va din bresla
armenâscă, cu tacămii curatii împrejurii și stegulii săit cu totă po- d6ba după dinsuliă.
-

Podarii, toți pedeștri câte doi.

"Cazacii agiesci, asemene pedeștri, cu cimpoi și tobele lori, .
Venători asemene.
Căpitanii agescă înarmați,
cu tacămi curații, pedeștri.

Ceaușulit agescit

a

cu polcov. de ciocli.

Poleovniculă de vânători
cu polcov. de pod.
cu logof. agiescii,
de 'Tergovişte
»
Vel-aga cu pod6hă după obieciit.
Stegulă cu stegarulit agiescii i călăreți cu praporile i trâmbiţile cu toba,
și sannâciulii după D-lui.
„Neterii toți înarmaţi călări cu haiaraculii lorii, câte doi.
Beșlega, -cu tacâmii curati,
|
,
Breslau spătiriseit.

Lefegii cu stegurile, călăi.
ÎN
Vel căpitanii de letegii cu zapeiii scă i bucăumulii, toboşulii, sermaciulii
după dinsulii.
Scutelnicii spătăresci înarmaţi.
a
-

V.
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A,

Unreună

— dice Dionisie EclesiDupă ce aii intratii în Bucuresci, aii-venitii
arcul -- «cu totii alaiulă la biserica domnâscă, întru care i sau cetilu
molitva de Mitropolitulii, pentru ridicarea la domnie, după obiceiu» (1).
Poterașii toți înarmaţi, călără, cu, haine fistichii i, albastre i cu moțuri i
cu musicanţii lori.
Delii călăi, toți înarmaţi, cu sulițe în mâni, cu odobașii lorii.
Seimeni bulucbașescă înarmați toţi, cu haine roșii și eu moțuri galbene,
cu stâgulii cel mare, i toba și sănnaciulii.
cu tacâmii curat.
Căpitanii spătăresci înarmaţi,
eu Poleovniculii de vânători.
Ceaşulit spătărescii,
vătafă spătăreseii.
cu
Polcov. de poteră,

cu Bașbuluc Başa.

- -

Polcov. de seimeni,

|

cu căpitanii de menziluri.

Log. spătărescii,

Vel spătară, cu podobă după obiceiă.
și, lefegii,
o

i buciumulii
cu. stegarulii
Stoulii
>
9,
.
o

și sirmaciii după D-lui.
|
Păhărnicei,
Vătată de Păhărnicie,
Aprodii ceaușesci,
Ceauşulii de aprodi,
Bresla

cu

prapore i trâmbițe,
ya tobă, ,

cu copii din casă.
cu vătafii de vist.
cu aprodii vătăşesci.
cu vătafulii de aprodi.

*

Porlăvescă,

cu semnile în mâni.
cu ali 3-lea Portarii.

Portărei, rendu, pe josii,
Alit 2-lea Portari,

Vel-Portarii *
cum se artă în osebita fdie și înaintea
doilea,
ali
i
veliţi
boeră
D-lorii
„D-lor: starostea cu neguţitori pămînteni și cu neguţitorii de cumpanie.
Bresla

Armășeii,
„Alit treilea, armașii,

urmăşescă

cu pușcașii.
"cu alii doilea armașii

Vel armașii cu pod6bă după obiceiii, avendit pre toţi lăutarii Domnesti.
Stâgurile țărei i trombițașii domnescă, eu musieanţii veți.
Tuiurile.
.
Mi
Juruk

Bairak.

|

Săcagii, după orînduclă cu sacale.

Salahorii călără, cu beţile în mână. -

5

3
Câi domnesc împodohbiţi, trăgându-i comișei câte unulii.
Al 2-lea comisii :
Rahtivan
3
Al 2-lea, postelnicit cu capoturi 6 post. cai și tacâm curat, asemenea. =
Treti post.
,
treti vist.
=

>

Logof.

Vtori logof.
>

>»

Post.

treti log.

-vtori log.

-

vel pitar.

Comis,

(1) Pag. 167, Tesauruli,

vel Pah.
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a sacrului

se petrece . unii

fapti

caracte-

.

„a

y

v

Iuzbașu
Beizadea cu Ciohodari
i unit saracii,

-

D-lui Memni
Agasi cu Ciohodari Dumisale,
is

Tucâmulă

Guliongiiloră, rânduri, câte patru cu căpitunulă, loră,

“Un satirii
>

>

>

bor

o

Mataratia

Alaiu-ceauș,

Saraci Iamac,

|

9 tutaoa ic

1

5Ze

=
plai

K=

“

!

altă peicii împărătesei
altii hanaharlăti
Bașii ciohodarit tufecci baş
cu toţi ciohodarii

2

Pusej

. emnulii

.

alti găvazii

oa
3
S
a

atei

.

aodati

șI

ţar

Vătafii de divanii
cu saidacuri,

>

>»

Saracei Baș

E îi
3
?
Ş.
=
-

Toţi copiii din
D-lui Post.
» Camin
»
Comis

>

>

ună , marzdaclăii

0lioq, ari

satirii,

>

Mataragi baş.

+ icioglan ceauș,

Uni găvazi

cj

„altii
i

Unii peicii împărătesei
Unit hânaharlăit
Delibașa cu chehaiaoa
Cu toți ciohodarii
lar
€

altit cenușii împtrătescii,
altii capegiit împărătescii.
n

9

cu

vo»

6 fustasi

„a

poșuri

>
o

v

kicu ca planpoşuri

+ Unit ceaușit împărătesei,
Unii capegiii. împărătesei,

o

„ Cinci căpitanistăgăreşti orta cu sa-

z
z
Z

darde

A
£

Toţi lipcanil cu odobaşii lori,

G fustaşicu darde, Cinci căpitani agescl

risticii. Vodă, care nu scie grecesce, sit românesce, întrebă de se află
în Bucuresci vre unii bărbală în stare de a face o cuvântare românâscă. 1 se recomandă pe uni «dascăli, dommnescit». Acesta, din

Etori spătarii cu sabiu
și topuzul.
Domnici,

Sungiaculă

|

casă, purtândii praporele lângă semni.
Gherake
D-lui Clucer lancu
Manolakey
„>
.Comis, Nicoluke
Romano.
.
» Pah. Condili

Vamaraş

Gherake

>

Vel

Gramatie

CALup

u

sc

9)
-

V. A. UnEcniă

ordinulii

lui N. Mavrogheni

dului, ca
căci celui
Vodă, cu
necazul

lie-carele să se
ce se va prinde
pedâpsă grea, în
a-lă pedepsi pre

Asemene

ţine unii Iogosă

călră

grijâscă a petrece bine și cu fapte bune,
în vinovăție, i se va resplăti de M. Sa
lumea acâsta, de nu va mal av6 Dumnedeii
|
cea-l-altă ...!

nu

ameninţări

poli plăce' boerimei.

«veni pentru păcatele şi peirea ț&ret... Mavrogheni sosindi
pricină

posnă

«ictromă, sâii

încremeniţi,

a remână

tuturorii

după

ce

Lai

„2
-

vedulii

Vel Cupur
Armaşu latrosii
Ispravhieit de curte
Spatar. Stavarake
Vtore Grămăticii
Diviktar

>z
Z

,

ţ6ră

în
.

a: lirei a semăna» (1).

D-lui Armaşu Caragea
»
„>
Manu
Vel vist. Romano
Ici ciohodarii
Vtori cămăraș
Muhurdari

unii

Etă de ce

de avenirea la lroni a lut N. Malnache exclamă, că N. Mavrogheni

scriitorii, ca Hristache, se hucură
vrogheni, şi 6tă de ce Văcărescu
“«dete

noro-

adunarea

“

z
=

=

o

—Y

-

m
>Z
=

A

+

m

- Cu toţi edecliii după D-lui şi Mehter Başa
Cureta

eu tâtă

taitaou lui, cântândii.

(Gospodiă.

«lo Nicolae Petru Mavrogheni VV. i gosp. zem. Vla. Poruncimii Domnia
de aprodi, i Vătaze za Divanii, să aveţi a însciinţa D-sale boiaritorii
Vătaşe
m6,
i zapeiilorii mari și mici și tuturorii mai susii ardtațilorii, că Duminecă, la 10
ceasuri ale nopții, cu “ajutorul lui D-deii iaste să fie intrarea Domnici nostre
înăuntrulit Bucurescilorii, la Domnesculii Scaunii și să fie toță strinși mai denainte, la Văcărescă și puși la rânduială, ca la ridicarea n6stră să se afle toţi
- gata la piciori, spre a se pori; însă să căutați spre a nu se face vre unit cusurit
Sci vre o atacsiă la pornire, că veți fi în vină. Așișderea să aveţi a artta fiecăria brâslă, la mergere să naibă a striga și a face sgomotii și amestecătură,
ce fie-care

cu tăcere să urmeze

mișcarea alaiului ; iarii unit

Alai-ceauş

să aibă

a ămbla călare cu necontenitii înainte îndreptândi și întocmindii mișcarea alaiului “
la mergere, ca să curgă cu rinduială bună. [ Saam receh Godmi.»
1786. Mai, 19»,
(1) Paz, 295, Tesaurulii,

II.
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modii de a cugeta, era alâtă de generali în bocrine,

_că opiniunea rea despre noulă Domni se înlinsese până și între
francezii, car petreci printre boeri. In scrierea - «La Moldavie eu
1785, [aisant suite au journal Fun voyage de Constautinople &
Jess! (1) de Iauterive dice și elă, că: <un Mavrogheni, un homme «dle
rien, sans talent, sans esprit, sans savoir, est devenu Dragoman du Capitan-Pacha; il a ensorcele ce Turc, et quoiquiil soit si mediocre quc ses
compatriotes en sont honteux,il deviendra Prince tout comme un aulre>.
Ameninţările logosului dela ceremonia ungerei, sunt cu 'atâtii
mal real, cu cât N. Mavrogheni, dela Metropolie se întârsă la curtea
domnâscă, avendi după dânsulii — serie Dionise Eclesiarhulti —'o |

gardă

proprie din

doiggelaţă îmbrăcaţi

în cămășt de zale. N.

Ma-.

vrogheni, <omii” uscăţivii la obrază, naltit şi strajnicii» (2). pășindii
după o gardă de doi gelați, în haine de fer, era uni spectacol.
pucinii asigurătorii pentru boerimea 6 coruptă, din momenlit ce
i se cerea acei hoerimi să înceleze cu împilarea norodului...
Emi închipulescii pre boeri mergândii dela biserică să sărule mâna
Domnului, în spătăria c6 mare și furându-li cu c6da ochiului, să-și
dee sâmă pe ce căi lori pute aduce în vedevile și procedi-

mentele

lori

obicinuite!... (3)

De

Haulerive

a

delinilii

socicta-

(D Vegi Revue de gcographie, dirisce par M. Ludovic Drapeyron, II! auuce, Jauvier 1880,
Ubiciui a comunicatii lucrarea acesta inedită, a comitelui de ilauterive, scrisă după ce petrecusă în DBucuresci şi Iaşi cu boierimea, pre care, de altă-felii o descrie, cu hegre colori.
(9) Dionisie, Tesiur,

II, p.

167.

(3) Hristache scrie, că dela Metropolie
7

până la Curte,

N. Muvrogheni aruucă uereii buni :
.

«Și cu o galantomie
Plină de elevterie, . -

In tâte părțile dândi
Bacşișuri și aruneândiă:
Lei, essindari mari şi groși
Stait asvârliți pe drumii groși,
Er dâcă sosi la Curte.

Să mai vegi bacşişuri multe!
Stă revărsați prin tipsii

Toti stamboli și funduclii.
Și care boer merg6
Mâna de îi săruta,
Vedeai cum îi atârnă - Cu pumnu galbeni prin mână.

Ne miramii toți: ce să fie
Acâstă galantomie ?
Și toți mulțămăamit

qicândă,

Că ami dobânditii Domni

Dlândit»,

(Buciumulii,

1863, N. 8. Vedi

aneesa),
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tea

V. A. UnEcuLĂ

română

din. Moldova

în

câle-va

dicendi:

cuvinte,

«Grande

opression du -peuple, grande soumission des grands, grande autorite
du Prince... Quant ă ces boiard si humbles, qui se tiennent deboul

et decouveris, devent le Prince, qui tremblent en parlant ă «Măria Sa
Voda», se moquent de lui in petto et vont, en sorlant de la cour, dire
leur facon de penser ă des gens qui la rediront au Prince, le dit Prince
les craignant plus quiil n'en est redout€. Il les paşe pour quiils se taisent,
donne des charges ă'tous.ceux quiil naime pas et des pensions i
des armis qui mourraient de faim sils n'avaient pas la ressourse de
le voler, quand il ne leur fournit pas le moyen de voler la Mol|
davie».
De astă dată lucrurile nu se par boerimei muntene că vorit

merge cum le află de Hauterive la Iași. N. Mavrogheni nu va tolera
boerimei purtarea ei cunoscută, nici nu o va plăli să tacă... Când
va, voi ca uni hoerii să facă, îl va amuţi de-a binele, luându-l vița,
|
om trămițendu-lit surghiuni în loci siguri.

înţelesii

A

hoerimea

bucureștenă

ce

e N. -Mavrogheni

omi

şi deci nu refuză a juca dela începulii după cum îl cântă noulă
domnu. Departe de a protesta contra numire! lui de Domni

poerii din Divan se grăbescit -a mulţămi amiralului turcii Hasan
Pașa, căci din stăruințele luili sa dati unii Domnu ca Mavrogheni.
Carte cătră luminatulă Căpitună- Paşa
Vestesce Divanulii că la 17 Mai aii intrată în seaunit Nicolae Mavrogheni. Mulţămescii M. $. lui Căpitanii-başa şi se râgă «ca dupre cum numitulii

Domnii

este

“ deosebiti nazarulii
seraca raia». (1)

ciracii al M.

călă

Şi nu numai

ci

Tale,

M. Tale şi să-i dai

şi cătră Vizirală

aşia şi de acumii

ascultare la cele

Căpitani-Pașa

trămile

înainte

să-lit aihi la

ce se va ruga pentru

boerimea

mulțămini,

şi cătră luminatulă prag, prin uni arză, prin

„care dice, că «mulțămimi Pr6 puternicii Impă&răţii pentru alegerea ce
ne-ai făculu de uni Domni ca acesta, vrednici, fără de pregetă,
destoinicii, multit iubitoră de dreplate şi credinctosii ali Pr6 puter-

nicului Devleti și vomii arăta t6tă supunerea și ascultarea la voința
(1) Condica

No.

17, Arch. Stat. fila 2,

„ ISTORIA ROMÂNILORG

.
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lui și poveţuirile. lul și dupre Pr6 Inaltulii și împărătescă firmană,
nu vomi eși nică cum din cuvântul s&i....>
(1)
|
"Unii arzi ca acestafu subscrisii 6re de către chiar Enache
Văcărescu, care nu a întârdie a fi Vornicăi mare în Divan?..
(1) tă aci în intregime arzulii acesta,
tului, arzi descoperitii de wine,

după

copia din Condica

No.

17, dela Arh. Sta-

Arză la huminatulă pragă
«Cu acestii pre plecatii alii nostru arzi-mahzară, noi eredincăoşii robi ai pre
puternicei împărăţii, Mitropolit, Episcopii, Egumenii, boerii, căpitani și t6tă săraca
raiaua “Ţărei românesci, cu plecăciune ardtămii la pr6 luminatulii pragii ali pr6
puternicei împărăţii, că la 17 ale lunci acesteia Mai, întrândă Domnulă, nostru
celii de acumii, Nicola Mavrogheni V. V. în domnesculit seaunii în Bucuresti,
sai cetitii la curte, întru audulii tuturorii, celii vrednicii de închinăciune şi împtrătescit firmanii, cu care pr6 puternica împărăție orânduesce nouă pre numitulii

Domnii și cu mare bucurie și cu cucernicie, după datoria nâstră, înțelegândit cele
cuprindetore la cea vrednică de închinăciune poruncă a nebiruitei împărății, ne
ami supusii și ami recunoscuti pre numitulii nostru Domnit și oblăduitorii, pre
carele dupre cum pre puternica împărăție l-a cunoscutii de vrednici, înţeleptii,.

unii oblăduitori alti împărătescului chelerii ali țărei nâstre, prachticosit și iscusitii

la împerătescile slujbe, fiindit în multă vreme cercatit și ferbie, chiar ali pr6
puternicei împerăţii, atâtii la slujbe împărătesci fersane, câtii și la slujba împărătescului stolii, în cât ai fostă dragomană și la multe alte locuri sai întemplatii
de i saă poruncită vecomanduindulă
. destoinică «face zaptă împărătesculii
- mem

lechetii și a ocroti

pre sărăca

raea cu bine și a săvârși

împărătescile porunci

care se vorit porunci, l-aii alesii și cinstindu-lii cu împărătesei daruri, l-ai orânduitit Domnii "Țărei Românesci, spre care și noi urmnâtidii cu credință, întocmai.
cu voința pr6 putemicei împărății și socotindii acestă alegere dreptii mare facere
de bine, nouă, în dată ce l-amit câștigatii în pământulii nostru, amii cunoscutii La

numitulii Domnii cea mai dinainte cercată vrednicie și ferbințală la împărătescile
slujbe şi deosebitii iubire cătră raiaua ; cu care aceste vrednicii și daruri ce are,

nădăjduimi că mai multii ea oră-care altulitse va arăta pr6 plăcutit și harmicii
la ocrotirea împărătescei raiale și la împlinirea împărătescii porunci. Deci după
cum, din tacrirarile însuși ale Domnului nostru se va încredința pr6 puternica,
împărăție, de fieși-care pricină, pentru acesta mulțimimii pre puterniecă împărății
„pentru alegerea ee nc-aii făcutii de unii Domnit ca acesta, vrednici, fără de pregeti, destoinicii, multă iubitorii de dreptate, și credinciosii ali pr6 puternicului
Devletii, ami ar&tatii și vomii artta î6tă supunerea și ascultarea la voința și
povăţuirile lui_și după pr înaltulit şi împărăteseii firmanti, nu vomit eşi nici cum
din cuventulii stii. Pentru care. înălțândă mânile nstre cătră a Toti TȚiiţorulii
Dumdeulit nostru, pentru buna sporire vecinică și nebiruită stare a împărăției, ne
rugămii cu plecată supunere la mare milostivirea ci, ea să se asculte numitulii
Domnit alti nostru, la câte ară arăta pentru nizamulii și buna oblăduire, odichna
și liniscea împărătescei raiale, și să-l aibă împărăţia sub puternicii și înaltit acoperământii dimpreună cu săraca raia ce i s'a încredințatii, dupre cum și până acuma
ai fostii sub umbra aripilor sâle, remâindit și noi îndatorați tot-d'auna cu acea
osirdie și credință la împărătescile porunci și la cea de pururea rugă cătră
>
Dumnedeti, pentru bună fericirea pre puternicei împărății» (1).
(1) Upmeză

la fila 20

verso

o scrisore

intracelași

sensii

cătră

Vizirii,

V.

9

A.

Uncină

In: definitivii de ce pulâii .boecril să fie superați pe Mavrogheni
“încă de la începutulii Domniei? Mauvrogheni, urit de Grecil din Fanar

este dintre rarii Domni, can nu veni în ț6ră însoţită de o câtă de
fanarioți hămisiţi. <Cu fie-care Domni noii sosesce din Constanltinopole o câtă nouă de funcţionari de Stati și de
tot-Vauna ci sunt rudenil ale suveranului loră
ecelea «piță; dâr Mavrogheni, sciindii câti sunt
de sângele aprâpelul lor aceste lipitore financiare,
său unit numării mullii mal micii decâtii ori-care

-

-

cesorii lul.»

(D). Mat
Curlisani
până la a doutde setâse chiari
avea împrejurulii
altulă din prede-

Mavrogheni mav6 rude de căpăluit; ne ţinendi ași da pe faţă
originea josnică, nu aduce la Bucureesci din rudele sale sărace dela
Parosi. Uni singurii fosti cumnată al sc, fostulu consuli ali

Veneţiei la Canea, omii de alt-felii nu pr6 de Ww6bă în trecutulii săi,
fusese

trămisii de N. Mavrogheni la Bucuresci ca Caimacamii până la

sosirea lu! în |6ră. Condili fu apoi câtit-va timpi

Cămărașii

alu lul

Vodă, darii nu târdiii Mavrogheni era gata ali băga în ocne dâcă
Condili nu preferia, să, fugă din ţâră (2)..
Mai avu Mavrogheni și unit nepotii, Costache Mavrogheni, care
în 14 Augusti 1786, lu numiti Vel spătarit. In condica domnâscă

No. 17 fila 70 este copia circulărei porunci călră isprăvnicii
prin care

tavi de plaiuri, din 16 Augustii 1786,

li se

și vă-

veslesce

nu-

mirea de spătară a lui Const. Mavrogheni.
Era naturală că comanda oslirei so încredinţeze Mavrogheni
unul omi de încredere ali săi ..
Nu numai Divanulii ţărel fu compusă de bosrii din țâră, (3) dâr
(1) Memoriile

unui

(2), „homânulu“
pentru

urmaşă

că ar

fi

grecii din

secol.

destainuită

originea

grecă

„Romi tuuluă

XVIII.

din 18617? şi 8 lanuar.
a

Condili

ncinului

1861,

Junuarie

pretinde că Mavrogheui

lui, pe

când

Vodă

din nâmulii Morosiuiloră Veneţiani.
(3) In Octombre 1786 eată boerii Divanului :

Tenache

Văcărescu

vel Vor.

de țera de josii.

>» susă.
>
>»
>»
>
Gregorie Băleanu
Apoi urmâză acestuia Stefani Prăscoveanu.
Nicolae Filipescu vel log. de ţera de josii.
Costache Mavrogheni vel spătarit.
Const. Filipescu vel Post.

C. Racoviţă vel comis.

loanii (2) vel Clucerii
Vasilache (2) vel Paharnică
Ales. Văcărescu vel. stol.

Nicolae Brancoveanu vel vist, .
=

ținea

12.

Pa disgraţiatii
să

lie socotiti

Isronia NoMÂâNILoRU

a
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până și la isprăvnicil nu găsimă numiţi, din primulit momentit alti
luărei de Mavrogheni a frânelori (ârel, decâti totii boeri pământeni.
Numai la Craiova, ca Banii, aflămă nume streine. In Martie 1787 u

numiti pre Alexandru Ievache (?) Biv. vel. Post. (1) apol
înlocuit în 27. Nov. 1787 cu Tudorache Dibuoglu(?) (2)

acesta

fu

Eată:
DBocrii Divanului

lu 1755

Iuiă.

N. Brancoveanulii vel Bani
Manolache Brancoveanulit vel Vor. de ţera de susii (5).
Scarlatii Greceanu
>» Vist,

Radu Slătineanu vel Vor. de ţtra de josii.

loanii (2)
vel log. de ţera de susă,
Const. Stirbei »
>
>»
>» fosil
Manolache Mavrogheni vel spăt.
vel Comis (autorulit istorici even. dintre 1709
Teodorache Tufeanulii vel Pah. |
Ales. Văcărescu vel stol.

Dumitrache

"

1774 (5)
i

Matei Cantacuzino vel slugeriii,
Fată ispravnicii numiţi de Mavrogheni : Buzeit

( Stol. Searlatii Câmpineanu

“Saae | Pach Dimitre Racoviţă

| Med. Const. Movilă

Prahova

| Șat. loniţă Băleanu
| Cruc. Dimitrache Stirbei

.

Serd. Dara
Grigore Alexianu

Ialomiţa
“
i

Sluger. Barbu Văcărescu

lltovă | Pach. Alexandri
-. 1 Paeh. Const. Crețulescu
a

aș

Dâmboviţi
Tla

Vasea

| Clue. Radu

Golescu

| Biv. vel. post. Marcu
Pitar. Scarlatii: Hiotu
| Armas.

Mihalache

Manu

-

'eleorman | Pitar. Const. Ghiurgiii
“| Pach. Nis. Tarnov
(1)

Condica

No.

17,

fila

197

verso.

(2) Vegi condica No. 17, fila+197. Arch. Statului,
(3) Condica No. 17. Fila 184 verso. 1787 Maiii 17. Circulări la vătaşii de plaiuri veslin=
dule numirea

luţ Manolache

Drancovcnulii
ca

vel

Yornicii

ca

să-lă

cunoscă

de Zubetii alii lori.

,

28

V. A. Unecură
N

Muscelii

| Serd. Dumitra

i

Papazogiu

| Șet. Mincu Fălcoianu (1)

Areeși ['Stol. Scarlatit

5%

Drugănescu

| Biv, vel. Căpitanii de dorobanţi Sava

| ot

| Dumitru Mândru
| Teodorache Chescol

,

biv.

vel. slug.

|] Medel Georgiţă Jianu

Romanați 1

p:
Dana
| Pitaruli
Enache Fărcășunu

9

Valcea
|

Serdarii Andronache Bengescu
Vist. Const. Socoteanu

2

Doliti | Biv. vel. slug. Enache Politimil

|

Pitarii Nicolae Vlidoianu

Goriti [ Vist. Filișianu

101)“
'

|

_..

| Sord. Tartara, şi mai apoi în loculit acestuia
Biv. vel. Slug. Manolache Grădişteanii

Mehedinţi
"1

Stol. lonii Glogoveanu
Slugeriit Alexandru Calfoianu.

Isprăuniă ce saă făcută lu leată 1756 Muiit 28.
Dumitrache Bi vel. , pitar, .
.
.
lam Rîmnicii
Rimnici | piy vel. Medel. Grigore Hrisoscoleii (2).
„Slam
(1) Se scie că Câmpulungul art o almiuistrațiune privilegiată, a parte. Acestii privilegii
ilă respectă şi N. Mavrogheni şi numi numai unii epistatii (inspectorii) pe lângă judeţii, scit
şoltuzii.
!

Fată documentul

relativii, din 23 Iunie, 1786,

după cod. XV,

fila 40:

Hiisorulă orăşeniloră ot. Câmpu-lovagă

«... Judelui cu 12, Părgari și cu toţi orășenii câţi sunt din orașulii Domnici

mele din Câmpu-lungii, ca să fie în pace și ertați de.lucrulit Domnescii și de
vama. Monaștirii din” oraști, și de vama Pitarilorit dela zborulit lui sfeti Ilie Pro-

orocii: veri ce vori vinde s6it cine ce va cumpăra, ai calu, aii boii, aii peșce, ail veri
ce, să nu aibă a lua dela dinşi vamă, după cum ati avutit obiceiit, de n'aii datit
vamă acestii orașii nici odinisră, și să nu aibă nimene voie a cumpăra loci de
casă în orasii, nică hoeriu mare, nică slugă domnâscă, nici slugă boerescă, sei
să câră loci dela Domnie în orașii, scii vadit de andră, sc delniță în câmpii,

sâit nescareva moşii, sâii vii, scii veri-ce de ale acestorii orășeni, ci numai orăşenii să fie volniei a cumpăra unii dela alții, și de vorit fi datori și neseareva

orășeni, ai pe la boeri, aii pe la alți 6meni de ţcră, și lisă va întâmpla, acelorii
orășeni mârtea . și nu vorii av6 cu ce plăti, să nu fie volnică acei datornici să
vângă la altă parte . ori-ce arii rămân6 după murtea acelor orășeni, ci numai
(2) Condica No 17, fila 86 verso. Lista isprăvnicilorii făcuţi la 1186.
Veţi la pagina 14 din Condica No. 17 o listă aprope identică.
Condica 17. fila 99 verso, cuprinde schimbările de ispravnici făcute în 1786,

3U şi unele in 1187.
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Nu scimă până întru cât sarii putea documenta povestirea ce
face Dionisie Eclesiarculii de faptele imediate ale lui N. „Mavrogheni.
El dice, că a doua di după intronare,. Mavrogheni <a chiărnatii pe
„iară la orășeni să aibă a vinde, Așișderea și pentru rândul judecăților oraşului,
numaă județulii. șiș cu Părgarii să aibă a judeca pe orășeni, jar ispravniculii jude-

țului, sci alt-cineva să mu aibă voie a se amesteca în 'judecăţile lori ; i să fie în

pace și ertaţi de fumăritii, veri-care din orășeni a merge cu carele lorii, să încarce
„peşce "dela Baltă, să nu (6 fumăritii, fără de ntunai să afhă a da la M-rea din
Câmpu-lungii dela unii cari de peşee oca 5, după cum le-ait fostii obiceiii

şi mai nainte vreme; așișderea și pentru erbăritii încă

să fie orășenii în

pace

și ne supăraţi pentru vitele ce se vori tăia la seaunile de carne care facit tâmna
pe dealii la vie, şi pentru alte vite ce vorit stringe pentru hrana lori, nici de
cum erbăritit să nu dâe, precum n'aii mai dati nici odini6ră; şi iar să fie în pace

şi ertați de ciohădărită, care din orășeni se vorii hrăni cu meșteșegulii cismărici
să nu dea ciohodăritu, și pentru gostinăritii âncă
pe anii, vrendi să-i ducă să-i vândă la Brașovii,
sumă de râmătoni ce scrie mai susii, și veră-cari
storie. vângândii şi alte mărunțișuri pe la târguri,

să aibă a scuti orășenii una mie
să nu d6 gostinăritit pe acestă
din orăşeni sar hrăni cu negunică de cum să nu aibă supărare

de cotăritii, după cum nică alte dăți n'ait mai datii; așișderea să nu fie nimenea
volnicit să aducă vină sa vîndă în orașii, nici din boeri, nici slugi domnești, nici
hoereșci, nici țerani, sâii măcar ce felii de omii arii fi, fâră numai înşişi orășanii
să viuqă vină într'acestit orașii, iarii altii nimenea. Ximenea din țărani să fie volnicii
a încărca veri-ce povară din orașii până nu vorit încărca ântâiii orășanii, atâtit

peste t6tă vremea

cât şi la zborulii sfântului Ilie prorocii;

așișderea și pentru

rândulii dijmăritului și oeritului, veri-care boerit arii merge cu acâste slujbe la
acestii județii alii Musceluiui, să aibă a le da orășenii pentru chieltuiala lori numai

un prânzu de bucate; și care din orășeni arit av6 să plătâseă veri-ce dijmărită,

să dâe de nume numai po bani treă-spre- dece, iarit altii nimenea supărare:
mai
multii să nu le facă, după cum aii avutii obiceiii și mai dinainte vreme; și să
aibă volnicie orășanii "din Câmpu-lungii, să nu îngădutscă pre nimen6 din'cei "Străini
a se hrăni în -orași, cu nici unii felii de negustorie, ci numai orășanii să se hră-:
nescă într'acestii targti, Așişderea și pentru orășani, cari ait vii în Dâluli Piteștilorii

pre moșia Radului-Vodă,

i pre moșia mânăstirei Nucetului,

în Dâlulii Ciocăne-

știlorii, să nu aibă voie "Egumenulii nică odini6ră a le face alte obicelură noue, fără

numai să aibă a plăti orășanii vinăriciulii domnescit

din dece vedre

o vadră

și

otaștina pământului, după obiceiii, și după ce va sete vinăriciulii domnescii afară
apoi să le i6 otaștină, și pentru părpâri să aibă a da de cramă po bani douiSpre- dece; iar pentru "putinile cu struguri ce vorii face pentru treba caselorii lorii
să nu-i supere, nici altă zăciuială din “livedile de pomi ce vorit av6 pre la viile
lorit să nu le ice, și să nu aibă voie slugile sâit țiganii acestorii mănăstiri să mâsure
vinulit ce vor lua din vinăraciii și din otaștină cu mâna lori, fără numai acelacu bucatele să aibă a-și măsura vinulit ce vorit fi:să Ade cu_mâna lori. şi cu

vadră, dreptă de zece oca, și să aibă volnicie orășenii să-și vânqă vinurile în “ad
pe la crămile lorit pe cum aii avutii obiceiii și mai nainte ; și iar Să aibă oră-

şenii din Câmpu-lungii a stăpâni nesce munţi ce sunt ai "oraşului din Descălecătorea ferei, ce sunt acolo ot sud. Muscelu, după cum i-ai stăpânitii și până
acum; aşișderea și pentru veră-care din boerii Domnici mele voră merge să fie
ispravnici acolo la, aceli județii alii Muscelului, să nu aibă voie a supăra pre orășani pentru fenii sâii pentru lemne, sâii pentru calit de olacii, sâi pentru alte elăci,
pentru că fiindit acestit orașii la locit de munte şi cu anevoie a se hrăni, ne fihdă
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V. A. Unzenră

Mitropolitulu Gregorie și pre Filaretii Episcopulii Romnicului și pre
Cosma Episcopului Buzeulul la masa domnâscă de i-ai ospătati,
“cinstindu-l și îmbrăcându-l cu haine îmblănite, scumpe, domnesci.

Ear a treia di au chiămati pe

boerii cei

man

de i-aii ospătatii la

masa, domnâscă, cinstindu-l și boerindu-, dându-le slujbele Divanului
domnescă. A patra di ai pusii satard de bani pe Metropolitulă, pe
Episcopi! și pe boieli, încă şi pe neguţitorii cel mari, să dâe, care
60 pungi de bani, care 50, care 40, care 30, 20, 10; care 5; asemenea

și pe boeril craioveni . .
Cuvântului

pentru

care Domnitoruli a aruncati acesta «<Satara»

“asupra boerilori și clerului înaltă să fie fosti reconstruirea curțiloră domnesci din Bucuresci, «că este rușine politiei a fi casele
domnesci în mijlocul orașului surpate, de nu are M. Sa unde să
ș6dă,și cum M. Sa are cheltuială gre, deci boeril nai avuti ce
face, cu voie fără voie, au dati ce li sau cerut de. călsă M. Sa
cădendu-le ospetarea, scumpă» (1).
:
Enache Văcărescu, Dionisie Fotino și Pilari Hristache nu amin-

tescii de acestă faptă.
In Maiu 21, anulu 1786, N. Mavrogheni adresă călră (61ă ţâră
o specie de manilestă-programi alu domniei. Mavrogheni declară,
locit de arătură, aii fosti ertați de tâte aceste câte secriii mai susii âncă de mai
- nainte vreme, după cum am vădutii Domnia mea Hrisovulit reposat. Domniei
sâle Mihai Racoviţă voivodulu, și Hrisovulii Doimniei scle fratelui Domni Alecsandru Ipsilante Vodă cu liti 1775, Februarie 15, și Hrisovulii Domniei s6le răposatului Nicolae Caragea Vodă, i Hrisovulit Domnici sâle fvatelui Mihaiit Vodă
Suţul, cu l6tii 1783, Decemvre, pentru aceste mili și obiceiui ce se arâtă mai.
susii, de aceste și Domnia m6 âncă m'amii milostivitii de aniii extatii, ca să fie de”
aceste în pace și ne supăraţi, și amit întăritii Hrisovulii acesta cu. însăși credința
Domnici mele I& Nicolae Petre Mavrogheni Vodă, şi cu a pre iubiţilorii Domniei
mele fii și cu totii sfatulit cinstiţilorii și credincioși hoerilorit celorii mnari „ai
Divanului Domniei mele, Dumitrache Ghica vel. ban, Nicolae Brancovânu . vel
vistierit, Stefan Preşcovenu vel dvor, de 'Ţâra de susii, Pan Enache Văcărescu
vel vor, de 'Țâra de josii, Grigorie Bălânulii vel logof. de era de susit, Nicolae
Filipescu vel log. de Tera de josii, Costache Mavrogheni vel spăt., Costandin
Filipescu vel post., 16n vel cluceriu, Vasilache vel piharuicii, Alecsandru Văcăvescu vel stol. — vel comis, .. . vel sluj. —vel pit. — și ispravnicii Nicolae Filipescu vel log. și sait scrisii Hrisovulii acesta întru ântâiulii anti alti Domniei
n6stre, aici în orașulii Domnici mele Bucurescă, la anii dela Nașcerea Domnului
nostru Isus IHristos, 1786, lulie 23.»
(1) Tesaur de inonuininte, II, p. 108.
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este a se urmă

și a

se păzi dreptatea norodului și a supuşilorii ce ni sait încredințată,
întru tâte pricinile şi trebele
(1) Eată întregii acesti actii
sub No. 17.

lor. . » (1).

importanti,

ce

ami

|
descoperitii

Cireulara de noua Domnie.

in

Condica

dornneseii

o

<«l& N. Mavrogheni, Dumnialorit boeriloriă ispravnici, i boierilorit judecători,
cuvioşilori egumeni, “molitvelor vâstre protopopilorii, preoți, diaconi i mazililori,
căpitanilorii, “neguţitoriloriă, breslași, pirealahilori duprin sate, și tuturorii locuitorilorii ţărani din județulii ... De obste ve facemit Domnia v6stră în seire, că
cu mila și ajutorulit marelui Dumnedeii, aședândune în Domnesculii scaunit alii
„acestei creştineştă țări, cea dântâi- rîvnă -și grijă a Domnici „mele, este a se urma
și a se Dăzi dreptatea norodului și a supușilorii ce ni sai încredințatii, întru
t6te pricinile şi trebile lorit, dupre cum aicea suntemii povățuiţi și de la mnilostivuli Dumnedei a totii sciitorulit, cela ce ne aii învrednicitit la acesta stăpânire
şi pre acesta suntemii orînduiți și dela pre puterniculii împăratit (a căruia stă"pânire să o lățescă Dumnedeit peste totit pământulit) ca să curățimii tâte urmările cele fără de cale și nedreptățile. Deci” fiindii că din “începutii mail
iubitit sufletulă nostru nedreptatea, şi este forte nesuterită la firea „Domniei mele,
fiindit împotriva poruncei lui Dumnedeii; iată ne facemii datoria şi vă arttămit
Dumneqeiasca poruncă, după care asemene este şi a nostră pori uncitâre: cea mai
dântâii voință a fie-căruia din D-vostră ispravnicilorii, scii judecători, sâii .
veră-ce zabetii a ori-ce pricină a norodului să vă purtaţi forte ci dreptate după

tâte si cu fiica, lui Dumnedeii şi a Domnici Nostre, să se părăsâscă fie-care de cele

r&ii obicinuite trecute hotăriră judecăților, ssă le faceți după S-ta pravilă, de
jafari și: de hrăpiri să-i diafendipsiți şi nu numai D-tre să fiţi curați de: unele
ca aceleași, ei nică pe Gmenii D- vostră, cari îi aveți orînduiţi cu zapeilicuri şi
veri cu ce epistasie asupra” satelorii, să nu-i îngăduiți a jătui, ci fie-care să se
- mulțămescă pe ceea ce este haculit sii dreptă, fără de a se lăcomi, că. aceea
ce este dreptit este și blagoslovitii de la Dumnedeii, și îndestulâză atâtit pe dânsulit
câti și pe fiulii lui, iar ceea ce este nedreptii, este prafă şi ca văpaia focului

arde şi au numai nu se folosesce dintru

acestit felii de nedreptate,

agoniseli,

după cumii ei socotescit, ci și copiii şi casele lorit rămânii la pustiire, precumii
avemii

la acâsta pildă multe

case

ce s'ait stiusii și ait rămasii

copiii lori

foile

săraci; pe locuitori să-i primiţi cu bună-voire și cu blândețe cândii vină lu
D-vâstră de a se plânge pentru câte ceva și la cele ce vorii fi cu cale să i as-.
cultați, iar la cele fără de cale să le daţi Tăspunsulii cu blândețe, făcendu-i cu
cuvânţii și cu deslușire a urma poruncilorit lui Dumnedeii și pravilei, ca și
înşii ei să înțelegă și să priecpă bine; iar nu făr de curentii înfruntându-i să-i
isgoniţi, Uşa să vă fie deschisă Şi auqulii deşteptii în totii ceasulii ; să nu diceți săracului +. «Dute, că nu este vreme! nică să-i ţineţi pe la curţile D- vostri cu dile
îndeluigate; până a vă găsi vreme de a vă impreuna, după cun am auditii că Dătimiati Locuitorii, pentru că acdsta forte multii ne tulbură dukulit, când vomit audi-o;
luaţi pildă dela amşine noi și-urmaţi, că ușa Divanului este deschisă a primi
fără de pregetii în toti cesulii pe fie-care. ȘI în scurti întru tâte să păziți drep-

tatea şi buna orîndulă și celit ce, va sluji bine şi cu credință chivernisindit și

oerotindit pe locuitori cu- bună ocârmuire și dreptate, să fie încredințată și cu
totul adeverit, că negreșitii va dobândi mila. lui Dumnedeii şi evnia Domniei
mele, iară împotrivă, vai de acela e va călea poruncile sanței “pravile şi ale pre

|
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Li

Y, A. Unecnă

Dionisie

Eclesiarulă

spune

că

N.

-

Mavrogheni,

judeca

în

Di-

vanii faţă cu divaniștil, une ori față și cu mitropolitul și episcopil
și alte ori şi singurii pricinele, însă elii judeca, el hotăria și însuși
puternicei împărăţii și ale Domnici nâstre și “lit vomii dovedi că ai făcutii vre-o

nedreptate, ori ai jăfuiti, oră m'aii păzitii poruncile și povățuirele nostre! Unulii ca
acela, nu numai va fi lipsiti din slujba Domnici mele și nu va mai fi învred-

miciti, nici-o-dată la slujba și mila Domniei mele, ci va petrece și ceea ce nai”
socotitii, nici ai gândită. Poruncimii Domnia m6 și vouă tuturorii breslașilorit și

țăranilor, de obşte, fie-carele pentru păsmile și necazurile ce veți av€, să vă plâu- geţi la “ispravnică și la judecători, pentru judecăţi și alte nevoi ce veți av6 și
nădăjduimii, că după povățuirile și poruncile ce aii dela Domnia mă, a.v€ face
tâtă îndestularea și dreptatea, iară când dela ispravnică, sâii judecători nu veţi
afla dreptate, să năzuiţi cu bună nădejde.și multă bucurie la mila Domniei mele, .

și 6tă ușa Divanului nostru este pururea deschisă; de unde veți afla tâtă înde
stularea și dreptatea vâstră la cele cu cale și... (lipsă) însă căutați de vă părăsiți
şi voi de cele ce sunteţi răii obicinuiți de mai nainte, și rugându-ve milostivului

Dumnedeit pentru sănătatea pre puternicii împărăţii, voi cu soțiile și copiii voştri,
pentru sănătatea nâstră, să vă lăsaţi de minciuni, să ămblaţi cu dreptate la tăte,
să metahirisiță muncă dreptă, ca să vă fie spre îndestularea caselorii vâstre ; nu
vă cutezați a face piă şi jalbi minciunâse și nedrepte, nu fiţi vieleni, pentru
ca, să vă ajute Dumnedeii, şi pentru cu să v& iubim și noi; purtați-vă cu aseultare şi supunere la împărătescile porunci și la ale nâstre, cari le vomit da în
sezisi prin ispravnicii județului, pentru că după cum vom :pedepsi pre celii ce
Vaii jătuiti, și vai luati adichisitii, așia vomii pedepsi şi pre cei ce vorii cuteza dintre voi a ămbla cu jalbi și cu pîră mincinâse, sâii împotrivire cătră orînduiţii Noştri, și cu viclenie ; „nu vă veţi pute îndrepta cu cuvântulii prostimei și alit
nesciinței. Și așia dregătorii să se porte cătră locuitori cu troposulit celit cuviinciosii,

și locuitorii să se pârte cătră Dregători. cu căquta orânduială și supunere la po-

runcile Nâstre. Așișderea poruncimii molitvelorii vâstre, protopopilorii, preoțilorii,
să căutați după cum sunteţi povâțuiți de părinţii arhierei, să păziți și să urmați
slujbele sfintelorii biserică .cu cea .cădută orînduială, făr de cusur, și să ve
petreceţi vicţa după orânduiala, cinului, păzindii cinstea darului ce aveţi. Şi să
nu lipsiți întru a sfătui cu învățătuni duhovnicescă pre locuitori și întru a îndemna
spre cele ce sunt a le. datoriei crestinesci, ca să le urmeze, să le părescă și să
aibă evlavie cătră Dumnedeesci și să fie curați, ispovedindu-vă și grijindu-vă în
vreme, și câte se cuvinii la datoria-vă tâte să le săvârșiți. Pentru care iată întradinsti amit trimesii pre omulii nostru .... cu acestă Domnâscă a nâstă carte,
întâi la d-tre ispravnici, ca să le cetiți și să ne trimiteţi răspunsulii în
serisii că aţi înţelesii; apoi să mârgă prin orașele și satele acelorit judeţe să o
citâscă întrauduli tuturorii de obşte, și să iscălescă în dosulii că preoții și pâr-

călabii satelorit întru adeverire că ait înțeles'o toți.»
:
Fată 6menii de încredere însărcinați
dețe, a acestei cărți deschisă:
Slam Romnie

Buzăii .
Șaae

Stoian cafegii Tamak

.

de N. Mavrogheni

1786, Mai 21.
cu ducereaîn ju-

.
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eli poruncia de pedepsia pe ce-lă ce i se părâ a fi vinovată, cu gr6
bătaie la scară; nu mal rânduiâ la velițil boeri, sâu la Departamentii
să cerceteze -pricinu, jăluitoriloră, ci. M. Sa hotăria pe turcie. Acâstă acusare ce aduce Dionisie Ecl. lui Mavrogheni, este nu-

mal întru atâtii întemeiată, că Vodă
pricinile țeranilori, judecată mai

reforma

judecata

boerilorii în

tot-d6-una nedrept. . . .

De altmintrelea N. Mavrogheni n'a desorgănisati Departaiieni:

tuile întocmite
în urmă,

de Alex. Ipsilante prin coduli stu, ce ami cercetati
|

Cum că N. Mavrogheni n'a, desființatii deparlanienturile însărci-

nate cu justiţia, stai dovadă,

între altele, documentele

urmiătore:

Pitaculii acestui Domnitorit cătră veliţii logofeți,. 1786, Mai 20, porun=
cindu-le să vestescă judecătorilorii dela câte trele departamenturile, să vină în
tâte dilele la datorie, să nu se facă întârdiere cu judecăţile «să se ierâscă fârte
„de strimbătate, sii interesuri, .ci dreptatea forte să o păzescă, judecând după
sfinta pravilă și după obiceiul pământului» (|).
|
1786,

Mai 20. Cătră veliţii boieri ai Divanului poruică, ca să se adune pre

tote dilele cele orânduite de trâbă la Domnâsca nâstră curte la esuri orânduite,

ca să căutaţi după orânduiala ce ati fostii, pricinele de judecatii ale norodului, ce
se vorii orândui d-vâstră cu poruncile Domuiei mele, în scrisii, ca să nn se ză=
bovâscă cei cu jălbile, ca să-și afle îndreptarea lorii, păzindii D-tre întru tâte
dreptatea după sfinta pravilă și după obiceiulii pământului. Şi pentru fie-care

pricină să ar&tați Domniei mele hotărirea în serisii prin anatorale ..... și să
arătați D-lor veliţilorii logofeţi și D-lor boerilorii celor-l-alţi, acâstă Domnâscă
a Nostră poruncă şi căutați să urmați după cum
Ialomiţa
Ilfov
Vlașca
Teleorman

se coprinde mai susii» (2).

Anastase leioglau

Prahova
'
Dinboviţa ţ Costandin Teioglan
Muscelii
Romanați
Oltii
Dolj

Ta.
Ioniță
Icioglan

Mehedinţi
Vâlcea

|

|

Gonjii + Stefan Icioglan.
ArgeșiiN
(1) Condica NVII, fila 11 verso.
(2) Condica XVII, fila 11 verse.

Istoria Româniloră de V. A. Urechiă,

3%

V. A. Unecură

,

34,

Pitacă

câtă

Voerii

de Dicanulă

Craiovei

Const. Geanoslu, Bir vel. Pach
(Biv vel. eluc. Barbu Ştirbei, Biv vel. clue..
orânduiți
stol. Ioniţă Brăiloiu, Biv vel stol. Oteteleșanu)

Stan Jian, Biv vel.
judecători, le dă instrucțiile următore :
reşedinţa Caimacamici.
35 se adune de diminţă la Divani, unde-i sânta
pravilă, netălmăcindi ri,
după
și
judece cu frica lui Dumneqeii

Să
ori stricândii pravila.
ce judecă, fără de pismă pici
Să fii cu dulecță și blândeță cătră celii
se judecă, sub ped6psu urgici
ce
ceia
din
vrășmășie, nici se înjure pre cineva-și
domnesc.
e ori cât arii fi de lungi cuvintele lorii, să
amint
luare
cu
forte
Să asculte
și disele lorit să le sevie în practicale
nu le zetienâscă cuvântulit, ori cum arii fi
sciit carte,
deosebite, iscălite chiar de împricinaţi, dccă
risură.
sâii
,
glume
vorbe,
de
Să şâdă judecătorii toți în rânduială bună, fâră
atului şi să iscodescă cu amăSă se citeseă cu luare aminte tâte sineturile pricin
de prigonire, cumpănind gândurile.
nuntul pricina cu ininte curată și linisce, fără
frică ciar de veți fi şi siliți
Să nu judece din prieteşugii, rudenie, sâii din
pleca vă veți pedepsi forte
veți
vă
de
căci
de vre unii obrază, să nu vă plecați,
obrazi decât de Dumnedeii,

grei, ca unii ce vați temutii mai multi de acelit
e
de pravilă și de Domnii». Să nu ia mită,
o recunoscii în
înșiși
ei
care
pre
i
ători
De vorit face vre-o greşâlă: judec
.
pteze
să o îndre
, să aibă voie a lua cartea de hotărîre înapoi

“urmă

să nu se caute judecată nici
Fără de răvașii de jalbă cu poruncă în dosii,
ată fără poruncă în scrisil,
judec
la
cineva
pe
zapciii să nu aibă volnicie a trage
iar nu înv ascunsii.
Hotivirele se daii numai în scrisii și de faţă,
celui osânditii.
t
Cartea de judecată să se citescă întru auquli
tă,
hotărâ
di
Nemulțămitulii are apelit la
aduce cu trâpădă și va plăti
Deca o paste nu vine la Qiua hotărită, se va
_
interesului. Să fie activi, să
Divanulii să fie cinstiti, să lipsescă dihoniele
nu zăbovescă pre men.
în afacere.
În anaforale să arete cap. din pravile ce aplică
de ori-ce stare și de ori-ce
,
judecă
se
ce
cei
«Așișderea poruneimit și pentru
ă și fără de îșlică, forte cu cucernicie
treptă vorit fi, să ste în piciâre când se judec
sănu
it cu orânduială bună...
și supunere, grăindii cu smerenie și respundând
pre
înjura
va
de
iară
,
înjura
ali
și
ti
necins
cuteze a huli pe judecători, sâit ali
erea
Așișd
.....
pedepsi cu bătae
judecători inscințându-ne Domnia mea, se va
la judecată, ori va mitui pre juajute
să-lit
ca
t
obrazi
unii
în
celii ce va năzui
”
(1).
ata
judec
decători, unulit ca atela să-și piardă

cheltuiala.

VI

Țăranul, sub Mavvogheni.

Moșii. Foișor de justiție. Hoţiile

stârpite. Arestul preventiv.

,

era indicată în
Protecţiunea mare acordată ţăranului, celui de josi
manifestulti

săi din Mai

1786:

«pe locuitori să-i primiţi, ordona ad-

şi cu blândeţe când
ministratovilorii diverși din judeţe, cu bună voie
(1) Condica No. XVII, fila 34,

SI

Istonra Româsironi

„vin

la D-vâstră

Ri

|

de a se plânge pentiu

35

câle-ceva

și la cele ce vorii

fi cu cale să-i ascultați, iar la cele făvde cale să. le dați r&spunsulii
cu blândețe, făcându-i cu cuventulii și cu deslușire a urma a porunciloră lui Dumnedeii și a pravilei, ca înşii ci să înțeigă și să

pricepă bine, iar nu

făr'de cuvînt înfruntându-i

să-l isgoniţi.

Ușa

să

vă fie deschisă și audulu deștept în totii câsulu; să nu diceți săracultă: dute! că nu este vreme, nici să-i ţineţi pe la curţile D-vostră
cu dile îndelungate până

a vă găsi vreme

de a vă împreuna,

după

cumii amit auditii că păţiaă locuitorii...»
N. Mavrogheni îndâmnă pe ţăranii
decătorului şi a ispravnicului să apeleze
nului este deschisă a primi făr.de pregetii
„Im manifestulii săi Mavrogheni!
cere

|

nemulțămiţi, de judecatjua
la Domnie, «că ușa Divaîn totă câsuli pe fiecare. 5.
concursulă bisericei pentru

a deprinde locuitorii la cele drepte și.cinstite. Acestii manifestii nu-l
- trămit6 isprăvniciloră

să-l citâscă ci în judeţe,

ci

delega

anume

6-

lui până

la

meni de încrederea lui, cari să le citâscă în câte lirei judeţe fie-care.
Astă-feli N.

țărani.

Mavrogheni

|

spera

că

va

străbate

graiulă

|

|

|

Și pentru ca în adevării țeranulii. să potă ajunge până la
Domnitoruli: Mavrogheni,
-cu jalba lui contra nedreplăţiloră ce i le

ar fi făcută isprăvnicil și judecătorii, scii măcarii ori-cine din judeţ,

- 2>
mo >
-

N

N. Mavroghenii

otăresce, în Iunie

1786,

să se facă pentru

elă

unii

foișoră la târgulă Moşilorii, unde să potă alu întâlni (&rănimea, care
vine Ja târgi, ca să-i spuie păsurile şi jalbele lori:
-

Pitaciă la vel spătaru din 1786 Iunie 9 prin care amintindii,că veliţi boeri

ai făcută anaforă-să se mute oborulii târgului de Afară înăuntru, unde se făcea
mai înainte, «dar astăţi Marţi mergândii înşine Domnia mea într'adinsti pentru

acesta la numitul târg, ami vădutit că bine este aședatii în : loculii unde
află acumii oborulii (1) la margihe, afară din Bucuresci, unde ant poruneită să
facă un foişoră pentru Noi, la care. avemil să mergemit a qilele de tirgit pentru
cerceta și a întreba pe locuitorii țării dupre afară: cum petrecii și ce felii

se
se
a
se

pârtă isprăvniciă și zapciii judeţului? De unde avemii lesnire a se face acâată eer-

cetare, cândi vom merge. Ci darii să arăţi acâstă domnâseă poruncă și la vameșii, se șcie; să o citiți și în Qi de adunare a tirgului, ca să șeie toți de obște
ce hotărire

sait făcutu:

tirgulii de acolo

să nu se mai mute; care acâstă hotărire

poruncimiă să se trâcă în condica Divanului». 1786

Lunie 9 (2).

1787 Iunie 17. Carte pentru târgurile .de. afară i târgul de la Isvorulii
tămăduirei ; findii-că se făcea numai dou& târguri afară din orașii pe săptămână,
(1) În anulii următorii iar a fostă întrebare de strămutarea
(2) Condica No. XVII fila 27 verso.

oborului,

Unzciuă

VA.

35

și ieftinăției pieţei şi pentru
și acele numai la uni locit, în interesulii îmbelșugărei
că sunt numai doue dile
causă
din
sunt,
ca, să se împuţineze precupețiile, cani

dispune ca de astădi înainte
de târgii la care vin vânqători de afară, Domnitorul
Marţi şi Vinerea la târgulă
st se facă trei târguri de afară pe stptemână, adecă
să se facă la qiua DoJoia
unulii
iarii
de afară celit obicinuitii de până acum,
podului. Mogoșsiti, alăturea
nopighi adecă la Isvorulii timăduirilorii din capulii
toişorului, la care să se
curții
foişorului domnescii, în maidani, în potriva porții
rii cu cele ce ait de
locuito
vie
să
unde
,
facă și oborii de vite, după cum trebue
a în totii orașulii, iar vel
vândare». Domnitorulit poruncesce să se citâscă porunc
de afară ca să înființeze pe
ui
vameșulit să execute pe vameșii de la oboru târgul
"
lângă foişorulii domnescii. (1)

judeţelorit vecine,
NB. Se vestesce acâstă disposițiune și la ispravnicii

ca

ci să vestâseă deschiderea noului oborii.

că cea mal mare
Vosbindi de ispravnici, e loculu să spunem,
rea noţiloriă. Să anagrijă ce li dele Domnitorul fu relativă la stârpi
1786 lanvarie 1, în
jisămi cartea deschisă la toți ispravnicii, din

în trecută hoţil
privința hoţilorii. Domnitorulii Mavrogheni spune, că
sciindă

că

nu

pedepsiţi

sunt

mârte,

cu

cu ocna și cu

ci numai

ca buni crestinii
pătae, nu desvaţă de hoţii, der acum Domnitorulii
și să se apuce
le vestesce, ca toţi să se ferâscă de tâlhării și de hoţii
gazdă de hoți și
de muncă, hrană drâptă şi să nu se facă nimeni

iarbă, seu cât de
nimenea să nu dea hoțilorii de mâncare, arme,
ici de morte în
puţini lucru, şi âncă să-i denunțe, căci mal vredn
pe hoţi; pe unde
ave Domnitovulii pe gazdele de hoți decât chiar

care va îi
nu sunt gazde de hoţi nu sunt hoţi. Deci pe viitorii celii

ii ună codru de
prinsi ca hoţii, ori ca gazdă de hoţii, dând măcar
să, decât numal
pâne la uni hoți, să nu se aștepte: la allă pedep

unde ai găzmortea de țâpă, unde aii (âlbăriti, unde ai hoţiti și

duitii pe hoți:

|

nsstre numai decât aveți
«De care vă și poruncimit îndată după primirea cărței
tea grâsă și țepănă,
cheres
de
turile
răspân
a ridica ţepi (2) pe la tote drumurile și
uta în urmă, ca să vaqă fieșclîntemeindu-le bine a nu se strica şi a nu se străm
aducă aminte și să se păzâscă de
care mântea lor înaintea ochilorit lor, ca să-și
se facă slove seriindii acestea
să
că,
urări nedrepte, în care ţepi să se scobes
fi gazdă de hoți, sâii alte necuvinte : «Celii ce va face hoţii, ucideri, scii va
(1) Condica XVII, fila 192 verso.
Eclesiarhul gicendii: „Poruncit-ait acestii
(2) Despre aceste ţepi amintesce și Dionisie
pirealabilorii de prin sate, în totă ţeră,
it
tuturor
şi
Donnnii tuturorii zapciilorii de prin Județe
ile dinainte în susii, seriindă pe denbiseric
tâte
la
le
puindui
stânjen
de aii făcutii ţepi de doi
sele

(vădendii

şi-L bate...

şi eii cu

ochii)

că pe

&menii

ce

furii

şi pe

tâlhari

şi pe

Papiă
săi înțepe fără nici o judecată . . .& (Tasaurii de

cei

ce-și

jură

părinţii

Iar. T. IL. pag. 168).
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trebnice urmări va face în potriva lui Dumnedeii, s6ii nu va petrece viaţa lui
“erestinescă, a merge la biserică și a împlini t6tă datoria erostinâscă, cu acâstă
pedepsă de mârte se va osândi: înțepatii.» Pentru care să aveţi D-vostră ispravnicilorii poruncă și hotărire a nâstră a o ceti în audirea tuturorit de obşte prin
tote orașele, satele și cătunele, și deosebitii când eşiţi în județe, sfătuiți, povăuiţi pe căile cele bune, *poruncindit zapeiilorii D-vostre ca asemenea și că să
urmeze și să și ispitâscă, acvea și prin taină, de sunt niscare-va gazde de
hoţi? de s'aii făcutii vre-o tovărășie de hoţi nouă? care să nu fie eşitii până
acum, mai nainte să-i pringă. Și celit ce va arsta slujba Domnici mele a prinde
hoţii scit gazdele hoțilorii, va avea milă de la noi câte feleră aaa sută, cum în
potrivă, va petrece pedâpsă cel ce aii sciutit și nt spusă. Căutaţi dar să nu
socotiți, după cum erai obicinuiți mai nainte, cu scrisorile şi cu primirea poruncilorii, că ne vom hodiui numai a vă serie și a vă porunci, co cu jurămentii
v& seriemii, în numele marelui Dumnedeii, de vom audi în județulii D-vstră că
Sail ivitii măcar unii hoţii și nu Vaţi prinsi, înşine vom încăleca cu totii cepaiulit
nostru şi fără de veste ne veți vedea că am venitit acolo în județii, de unde nu
ne vom ridica până nu vom prinde hoţii, pentru: că nu o avemit întru nimiea a
erna într'o iară afară, numai pentru prinderea unui hoţii. Apoi socotiţivă, atuncea,

ce se va alege de voi ispravnicilorii? ci dar înțelegeți-le aceste dar bine, și fiţi
cu strejuire qiua și nâptea (1). 1876 Iunie 1».

„Cu referință la hoți avemi

âncă de semnalati! și alte acte dela

„N. Mavroghni,
Antâiuliu. este. relalivii la neprelungirea
hoţiloră

prinși

de

ispravnici.

Am

vădulii

|
|
arestului preventivii alit

deja pre

Alex.

Ipsilante

ce-

-rând judecătorilorii și ispravnicilorii a nu prelungi arestulii preventivi.
N. Mavrogheni dete poruncă cătră ispravnici, din 1786 Decembre

„19. Domnitorulii a aflatii, că după
indelungate

„Craiovei,

închiși

ori

la grosuri

că pe

ordonă să nu-i ție
teloru loră şi să-i
vre uni hoţii să-l
Cu referință, la.
„N. Mavrogheni

unii

ce se prindă

și nu-l

îi slobodă

trămitii

pentru

hoţii,

îl ţinti dile

la judecata

interesuri.

Divanului

Domnitorulii

mal multii de 3, 4 dile pentru cozamenu» fapînainteze la Divanulă Craiovei, necutezândii pre
slobâdă (2).
arestăii, se cade. să amintimii măsura, luată de

în privința arestăriloră

de femel:

Cireulara, din 1786, Iulie 14, ordonă.să nu se închiză muiere împreună cu
bărbaţi, si la casă de om neînsuratit, nică la conaculii iîsprăvnicici, ci la pârcă-

labulii satului, dâcă este omii însuratit, arii dâcă nu va fi însuratii, să se dea lu
altit omit de ispravă, însuratii şi de ispravă (3),

(1) Cond.

XVII,

Âlu 15,

(2) Condica No. XVII,

:
fila 120 verso,

(3) Condica No, XVII, fila 55,

-

-
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V. A, UREcaIIĂ

|

|

-

N. Mavrogheni
“

In analti următori 1787,
circulările ssle relative la hoţi:

strășnicie

cu

renoi
”

de primă-utră, să prindă
Cărţi deschise.la ispraonică și la poleowici, ca acună
hoţii, înainte de ce că să să la drumuri,
nici și căpitani, deștep1787, Mai 19. Domnitorul scrie cătră ispravnici, polcov
acum când boerii merg
ales
tându-i din noii să aibă grijă de prinderea hoţilor, mai
drumii, «să nu care
la
mulți
rescit
călăto
pre la ţâră pentru lucrările câmpului și
sit pre vre-unil
că,
boerts
casă
vre-o
hoţii
i
călcat
cum-va să auţimi că ati
de vomit audi
că
u.
pentr
,
drumeții, cum nică vre=unit omit măcarii cât de prostii
i, că ati
rândur
âtea
întrat
serisii
Vamit
una ca acâsta, după atâtea porunci ce
de slusumă
o
nici,
poleov
potere,
i,
căpitan
atâţia
între
pututii hoţii găsi inijlocit
boes6it
boerii,
unui
vre
jitoră ce aveimit orânduiți în țâră, şi ali călcatit casa
într'ait
căpitan
săi
icii,
polcovn
acelii
pre
rinaști, scit pre altulii, bine să sciți că
acolo la acelit locii. și
căruia plasă s'a făcutii călcarea, 4 îl vomit pune în ţepă acelor-l-alți. Așișderea
pilda
cu acesti felii de morte îlti vomit pedepsi pentru
vomit pedepsi strașnicii» (1).
și pre ispravnicii acelui județii aducându-i, cu urgie îi

|

VII
Administraţiunea. Nizamul spătcivesc.

țărei hoAlexandru Ipsilante reorganizâ totă administrațiunea.
nicilorii de judeţe
tărindu drepturile și datoriile ispravniciloriă, a polcov

acești diverși
și a zaptiilorii breslei spătăresci. Abusurile ce comitâi
darea la
s6i
ulii,
agenți al administraţiunei ca să'șI acopere avaiet
Mavrolui
a
care erai obligaţi cătră șefil lor aii atrasi atențiunea și
i acestuia.
gheni, care hotăresce avateturi mici şi dispune ca toţi agenţi
rulii hrisă fie numiţi prin carte domnâscă. Mavrogheni dă, următo
|

Sa

sovii al breslei spătăresci:

prostă
«Fiind-că din vreme în vreme nizamulii breslei spătărescă venisă la

stare, din lencvire
(1) Condica

şi nepurtarea

XVII,

fila

185

de

verso.

grijă a zapciilorii

spătărescă înmulțidu-se

|

că şi căpitani”
1787, Lunie 2, ailămii iarăși circulări cătră ispravnică „poleovni
și va pedepsi
ată
neschimb
e
lui
a
hotărire
că
pentru hoţi. Domnitorulit le spune
hoţii.
întâmpla
vor
se
cărora
a
ripțiune
circumse
din
cu mârte pre zabiţii
(Condica XVII,

fila. 188 verso).

:

ii din
In 1787, Iulie 31, mai aflim circulară iarăși pentru hoţă, la polcovnic
iă iar
polcovnic
că
e
dovedesc
ce
ceea
hoţi,
locuri
unele
la
pe
judeţ, că s'aii simţitii
ascunsi
printr
spioni
trămite
“ai datii la lene. Domnitorulii le vestesce, că le va
pe care vomii dovedi
să inspecteze modulit de străjuire a fie-cărui polcovnicii «şi
puse pe la druvedeţi
le
ce
țepele
că
sciți
să
nostre,
rii
că nu urmeză poruncilo
înţepaţi vă
morţei
a
osindă
muri sunt puse pentru voi, și cu acesti felii de
și paza
străjuire
face
a
i
următori
fiți
păcatii:
din
veți pedepsi... . că iată ceșimii
havaeridicati
vamii
aceea
ca
una
pentru
mea
Domnia
că
cuviinci6să, fiindi
şi cu
silință
cu
nostre
e
poruncil
tunile și plocânele ce daţi, ca să puteți sluji la
protiva
în
cutezață
vă
nu
să
i
porunci
și
ve
care
toți Gmenii voştrii deplinii, de
havaetit sâii
notăurirei hrisovului nostru, a da câtit de puținii mai multi, vre unit
ploconii, ci în tocmai să fiți următori
(Condica XVII, fila No, 213 verso).

și slujba vostră să o căutați cu deșteptare».
!
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cu adausulit cusururilorii, jafuri și nedreptăți, pentru pricina că dati pr6 multi
avaetii, peste măsură, celorii după vremi dregători ai spătărică cei mari, când să
orânduescii zapcii, cari penţru ca să scâță acea grea dare a lori, să nu o păgubescă, ci să căștige, nu cautaii datoria pe deplinii a slujbii, ci le era gândul
numai și numai la agonisire, din care acâstă pricină nu se păzea nici străjuirea
tâlharilorii precum se cade, nici nizamulii celi. cuviineiosă alit menzilurilorii și
ali marginilorii și altorii asemenea nizamuri, şi tâte ajunsese la catachrisisii ; pentru
aceea dâră neputândit Domnia mea a suferi acâstă atacsie a curge, ca o necuviincisă și ne dreptă, 6tă dâră, după cum din mila lui Dumnedeii și la altele
multe am dati nizamulii dreptăței, grijindit mai nainte ca tote să curgă şi să se
lucreze cu mijloculi și cuvântulii celii drepti, așia am socotitii și la acestă cele
cu cale și de folosulit țărei, spre a lipsi de aici înainte cusururile și pricinile
zmlumuriloră și a nedreptățilorii ce să fâcea de cătră zapcii, și punemii în serisit
printracestii Domnescii ali nostru hrisovii, nizamulii breslei spătăresci în ce chipii
are de aică înainte a se urma, orânduindit anume atâtii venitulit spătăriei, care
dregătorie ca o veche ce este nu voim a se lipsi de cele drepte şi cu cale ira„tarile că, ce-i facemii şi adausit de 16fă dela Visteria Domniei mele precum să
artă nai jos, ca să nu sc îndrăsnâscă a lua mai multi avaetii și altele peste

ceea, ce orânduimii mai josii,

—

câtii şi iratulii care se cade a lua, zapeiii cei mari

și coi mici ai spătăriei, pe câtii se cuvine, după dreptate, iar nu mai multi,
_adecă taleri dece mii două sute ]6fa. dumnâlui vel spătarii dela Visteria Domnici

mele

pe fieşce ce ânii,

opt mii talc;

Tenulit i ploconulii

dela toţi

Slujitarii,

iusă uni leit vechii pentru carui de funii, și altii Tei verhiii”ploconti, care se
dă numai odată întrunit ani, taleri dar trei sute dela vel căpitanii ali Menzuluriloră,

carele

să aibă

taleri

una sută 16fă dela Vistieria

Domniei

mele,

și să

nu se cuteze a se întinde la câtii de puţini furtişagii de fenă,-i din ouzuli
cailorii Menzilhanelelorii, oră a sfeterisi cevași din cea orânduită chieltuială ce se

dă din Domnâsca nâstră Visterie, ca unulii ce pentru acâsta l-am seădutii de
celi greii peste măsură avaetii ce da, și pentru acesta are și I6tâ din Visterie,
ci să înerijâscă pentru caii Menzilurilori a fi hrăniţi bine și deplinii, precum și
Menzilgiii toți, căci de vomă ved6 și după acâstă din urmă vre uni cusurii Ja
Menzilhaneie, strașnicii îl vomi pedepsi, fără de a nu-i asculta nici unii -felii de
îndreptare : taleri 150, dar dela log. spătăreseii, carele să aibă taleri 45 16fă pe
lună,

din Visteria Domniei mele,

și taleri doui dela fieșce-care căpitanit

de lefegii,

cărelenu are altii fără decât nădăjdueşee numai și numai la venitulii străjil.i:
a grosului stii, și la obicinuitulii ploconiii fânii după cum sait dist, adică
câte două lei vechi; taleri donă-deci, darit dela Buluc-Bașa, carele să aibă

taleri două-decă şi

cinci,

I6fă pe

lună

din Visteria Domnici

mele

și alti ni-

mica, taleri wout-qecă, darit dela polcovnicit za seimeni, fiiudit-că și elit nu are
altii iratii fără de nunai taleră trei-qeci pe lună, 16fâ din Visteria Domnici mele,
taleri dont sute dela polcovniculit de poterași, carele să aibă taleri trei-deci
l6tă pe lună

dela Visteria

Domnici

rele ; afară

tâlhari, cum. și obicinuituli ploconii i
dela polcovniculii de vinători, carele
„Visteria Domniei mele, afară din alte
nuitulii ploconii i fânii dela 6menii sti;

de alte

întemplătâre

ce 56 dela

fânti dela Omenii sti; tâleri dont sute dar
să aibă taleri trei-zecă pe lună, 16% dela
întemplătâre dela tâlhari, cum și obicătaleri trei sute dar dela câușit spătărescii,

carele să aibă taleri doui-decă și cinci I6fă pe lură, i taleri doui dela fiesee-care

căpitanii, cela, cel6 de pe afară căpitănii când se va face, taleri patru-Qeci dela
stegariulii carele să aibă taleri trei-spre-zece pre lună 16fă, dela Visteria Domnică
mele, și să ie avactit dela nou-spre-dece căpitani ce slujescii în Bucurescă, cum
și vătafulii spătărescii să aibă taleri cincă pe lună dela Visteriă Domniei mele, și

să iae avactit taleri doui dela fiesce-care căpitanii de pe afară cână se face;
talezi 680 darii dela, șepte-spre-ţece polcovnici ai judeţelorii, carele să aibă taleri
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tote facit taleri
două-deci 16fă pe lună dela Visteria Domniei mele; care acestea
spătarului pe
ali
iratii
)
douş-qeci și una de mii, una sută șepte-deci (21.170
căpitanii de
toți
ântâiă
ca
mâ,
Domnia
mit
fiesce-care anii; lângă acestea porunci
să dâe la
afară
pe
de
căpitani
acei
numai
ci
lui,
spătariu
obşte să nu dâe avaetii
mai dce
să
te
însemna
susii
coi ce sait numitit mai susii, și afară din cele mai
gospodii
cartea
la
taleri
doui
altă
și
spătarit,
vel
încă taleri doui la etpaiulă D-lui

cândii să face căpide căpitănie, care să adună taleri dece, care a da fieși-care cărți
Domnesci, și de
facă”eu
tanti. Ali duoilea, căpitanii cei de pe afară să se

să se seâtă, ci âncă
se va dovedi cinevași fără d6 cartea gospodii, acela nu numai
să fie datori
margini
la
pe
de
i
căpitani
treilea,
Ali
.
să-şi iae căzuta ped6psă
trebuincele
orit
mărginil
e
să însciințeze Domnieci mele amesos pentru pricinil
judeţe,
prin
de
cii
poleovni
toți
,
patrulea
Ali
ci6se prin dumnâlui vel spătarii.
să-și
afară,
pe
de
cei
şi
câtii
năuntru,
din
cei
atâtii
obşte,
de
şi toți căpitanii
datoria
după
Țării,
și
i
Doinnic
pue toți 6menii lor la slujbă cu rândi să slujeseă
nă, iarii de carelorii, fără a nu ţin6 vre unii omil, ca să iae bani de săptămâ
acela, strajnicii să
,
cinevași
acestor,
potriva
în
urma
a
cumvași se va îndrăsni
să se dee la dajdie
,
slujescă
să
se pedepsâscă; cum și slujitorii de nu vorii urma
î după margini,
judeţe
prin
de
i
căpitani
i
î
cii
în visterie. Ali cincelea, poleovni
lori diua și
i
slujitori
toți
cu
ă
împreun
păztscă
să
datori
fie
toți de obşte să
lorii, ca să
i
ținutulu
lii
înăuntru
nâptea cu priveghiăre hotarele lorii, înconjurândi
margipăzii
ala
orândui
buna
la
atâtil
atacesie,
și
nu se întâmple vre unii cusurii
m6,
Domnia
de
date
sunt
ce
porunci
altorii
și
cât
orii,
nilorii și a tâlharil
de
i
râdicati
le-amii
de
mea,
fiindă-că pentru acesta ne-amii milostivitii Domnia
breslele
sâselca,
Ali
vremi.
după
da
ce
măsură
asupra lori avaetulii celii peste
i şi scultelnicii
de aici ale slujitorilorii, adecă, siimenii lefegii, poterașii, vinători
din cei mari,
zapciit.
vre-unii
“să între de obște, la slujbă; fără de a nu cuteza
întracestii
dovedi
va
se
de
ă
fiindit-c
plată,
cu
s6ii din ccă mici, să ție pe cinevași
li ce să
spătaru
vel
,
șeptelea
Alii
.
pedâpsă
grea
cu
scă
pedepsâ
se
chipii, are să
, şi
dreptate
ne
şi
zulumit
va: afla după vremi, să se ferâscă de celii mai puţinii

rădica vre
să nu pâtă fără de scirea şi porunca Domniei mele, a necinsti, scii aşi să fie cu
scă,
bisericâ
puntea
din
nici
cum
fi,
va
trâptă
ce
de
unit boerii, veri

ala Nizamului ce
purtare de grijă, ca nică unuli din zapeii să nu iasă din orândui
că ai făcutii
zapcii
din
cinevași
dovedi
va
se
de
mai susii poruncimii, fiindit-că
dămii, acela
ce
orii
poruneil
ala
orândui
din
cșindi
ate,
nedrept
și
vre unii zulumii
ispravnicii
optulea,
Al
mele.
ă
a Domniei
are a se pedepsi cu cea mai gre peâtps
nizamă,
acestii
utatii
nestrăm
păzi
a
spre
grijă
de
a
județelorii să aibă tstă purtare
vorii
șii
dintr'ân
cinevași
când
și
judeţe,
prin
de
i
căpitani
şi
câtii
atâtii poleovnicii
,
însciinţi
a
aibă
să
porunci,
dise
face vre unii cusurii împotriva celorit mai susit
după
,
pedepsă
căduta
acei
ca
unii
iac
să
ca
ispravnicii Domniei mele, pentru
veni în audulii
vina lori, spre pildă,şi învățătura acelor-l-alţi, fiindii-că de va
numai acei
“nu
afară,
pe
de
Domniei mele vre unit răi herechetii ali zapeiilorii
mai grea
cea
cu
lori
a
lenevire
pentru
ciă,
se vorii pedepsi, ci şi înșiși ispravni
întâmpla
voril
se
ce
le
cusururi
la
vinovaţi
ântâitt
mai
sunt
ci
pedepsă, ea unii ce

numitulii
când nu ne vorii da în șeire. Poruncimit Domnia m6, să se păzescăîntâmpla vre
se
nu
a
spre
nii,
orânduim
cum
pizamii nostrămutatii întru tste după
în totă

și liniştire
unit cusurii la, vre-o poruntă a Domnici mele, ci să fie odihnă
se stinjenescii
urma
va
se
când
mijlocii
acestii
cu
fiind-că
mele,
Domnici
țera
-

i menzilu
şi voutăţile tâlharilorii şi făcătorii de rbutăți, şi să păzeşco nizamul
spătăriă,
ria
dregăto
la
cuvine
se
câte
tâte
cii
săvârşes
se
și
orit
zilorii, i marginil
orașulii
în
aică
dă
să
ce
cu rânduiala lori, cum și poruncile Domnici mele,
cusurii,
de
fără
vreme
în
cii
sevârșes
se
mele,
Bucureștilorii şi în tâtă țâra Domnici
Decă pentru ca să se păzâscă de acum înainte acâstă dreptă orânduială

și buni

nizamii la brâsla spătărescă, precum orânduimit mai susii, în serişit fără de schim-
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bare, ami întărită hrisovulii acesta, cu însăși Domnâsca nâstră iscălitură și pecete,

care pentru ca să fie sciutii la toţi, și se nu se de uitării, după vremi, acâstă
dreptă hotărire, s6ii să dică cinevași din zapeii, că n'aii șciutii acâstă orânduială,

poruncimii ca mai ântâiii să se trâcă hrisovulii acesta, la condica Divanului

visteriei Domniei mele, unde poruneimii dumitale

vel visternicii,

să

şi a

se aşeze și

lefile precumii mai susii dicemii în catastihii, şi să şeie atâtă cei ce se află acum

în zapcilâcuri, cât şi cei ce se vorii orândui după vremi, făcându-se și cuviin=
ci6sele porunci ale Domniei mele, pe afară la ispravnici i polcovnici și căpitani
de înșciințare, după acesta să se dee .la sfânta Metropolie, ca să se păzâscă în
bună păstrare, adeverindu-o şi cu mărturia pre jubițilorii Domniei mele fii,
Constandin Vodă, Petru Vodă, Iosif Vodă, și a dumnțlorii cinstițilorii și cre-

dincioși boerilorii celorii mari ai Divanului Domniei mele, Pan Dimitrache Ghica

vel banii, Ștefan Prăscovânu vel vornic de 'Țâra de sustii, Ianache Văcărescu vel
vist., Manolache Brăncovânu vel vorn. 'de TŢâra de josii, Nicolae Filipescu, vel
log. de "era de susii, Costache Ghica vel log. de Ţera de josii, — vel spăt,,
Costandin Filipescu vel post., Ioan vel Cluciu — vel păhar, Alexandru Văcăreseu
„vel stol., Nicolae vel comisit
— vel slugerii, Antonie vel pit., şi ispravnicii Nicolae

Filipescu vel logof. Și s'a serisit hrisovulii acesta în logofeţia, Divanului Domnici
mele, la I&i 1787, Martie 4» (1),

Acesti

hrisovi îl promulgă

Mavrogheni

cu următrele:

Cărţi deschise la 17 judeţe și caimacanulă, din Craiova, din 1797 Marte 3.
«VE facemii în scire, că vădânăii D-nia mea multe cusururi ce facii la slujba
domnâscă Zapciii breslei spătăresci, cei din Bucuresci şi cei de afară, atâtii la

altele câtii și la prinderea hoţiloră, la paza mărginilorii și la trâba

nizamului,

căutândii numai la agonisire, cu pricină că li se ia avaieturi grele, de către vel
spătarit, ce este după vremi, și de aceea se silescii să sc6ță acea: dare ce ai dati

şi cheltuiala ce li s'ai pricinuită, iată am dat Domnia mea Nizâmulii cel:cuviin-

ciosii la t6tă bresla spătărescă și la toţi zapeiii mari şi mică, prin hrisovii şi am
"pusi în scrisă anume-și pentru polcovniciile de pre afară do prin judeţe, i de
prin căpitănii de pe mărgini și de prin judeţe, cât avaietii se dea când se orân2
duescii la polcovnicie, sâii căpătenie, adecă polcovniculit să dea la D-lui vel
Spătarit taleri 40 darii, iar alt nimie mai multi și polcovnicul să aibă taleri 20
„15fă pe lună de la Vistieria D-niei mele; iar căpitanii să nu aibă a da spătarului nică un felii de -avaiet, ce numai taleri 2 la logof. spătărescii, doi la ceaușulit
spătărescu, 2 la ecpaiulii D-sale vel spătară iar 2 la avactulii cărței domnesti
ce i se va da la mână de căpitenie și atâtii poleovnicii cât și căpitanii cei de
pe afară toți să aibă a se face de acum înainte cu cărți domnesci, iar carele se va
găsi fără carte domnâscă la mânile lui, de căpitenie, acela nu numai 'să se scâță

ce să se şi pedepsâscă și să fie datori căpitănii dupe la mărgini a însciința D-nică

mele comesosu pentru pricinile mărginilorii cele trebuinci6se prin

D-lui

vel spă-:

tarii, Deci fiindii-că acum aii lipsitit avaeturile ce li se luait mai înainte şi chel-:
tuiala ce avea și nu pot avea nici o pricină de îndreptare, ori a

jitori bani și să nu fie Gmeni de pază şi de slujbă la
pricină ca, să-și scâță cheltuiala ce ati facuti, ori a se
datoria, lor, iată că vă seriemii, să arătaţi acâstă a n6stră
poruncă polcovnicilorii și căpitanilori câţi sunt în acelii

lua dela

slu- -

“trebile domnesci, cu
lenovi la slujba și la
Domnâscă hotărire și
judeţii, ca de acum

înainte slujba și datoria lor să o caute cu mare stăruință, diua și nâptea, neadormiţi, înconjurândă atâti polcovniculti coprinsulit județului, cât și căpitanii oco(1)

Cona.

XV,

fila 42,
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irea cea cuviinci6să pentru prinJulii hotarului lor, în t6tă vremea făcând striju
treba nizamului a se urma
pentru
și
ilorit
- derea hoţilorii, pentru paza margin
mele, fir de nici un fel de cusuril.
întocmai după poruncile și povăţuirile D-niei
cutâze de acum înainte, precumil
mai
Şi atâtii polcovnicii, cât şi căpitanii, să nu
lase locurile mărginei deschise
să
și
bani
ri
mai susit dicemii, a lua de la slujito
, ci pe toți să-i aibă în slujbă,
cum şi judeţulii fâră “de Gmenii, cei trebnincioși
pururea toți gata la piciorii.
fiindii
Gmeni hamici și vrednici, cu cai și cu arme,
ai județelorii să-i cercerii
nicilo
isprav
re
D-vost
«Pentru care datori să fiți
și căpitanii poruncelorii D-nici
taţi în totă vremea a fi următori polcovnicii
în potriva celorii mai susii qise,
mele: Și când vre tnulii dintvânşii se va purta leneri,
săii a trece cn vederea,
vă
a
de
fără
să aveţi a însciința D-nici mele,
întradinsii printr'ascunsii de hepentru că avemil a cerceta cu Gmenii nostri
în potrivă vom audi, să sciți
secheturile polcovnicilorii și căpitanilorii și cândii
i strașnic, ce și D-vostră
pedeps
va
se
nii
căpita
că nu numai acelit poleovnicii sei
D-niei

și veţi cădea în urgia
înșivă veți fi vinovați la cusururile ce se va întâmplaaveţi, cât și polcovnicii i căpice-i
Căutaţi dar, atât D-vâstră cu slujitorii

mele.
sore a fi odihnă și liniște în tetă
tanii cu 6menii lor, de fiți împreună armătonă,
păzind nizamulii și
mele, curițindii locurile de hoţi și 6meni răi, și

ţera D-nici
vreme și fâră de cusurii și
mărginile și săvârșindii tote poruncile Domnescă în ră ispravnicilorii, cât și de
D-vâst
la
de
atâtii
se avemii Domnia mea înseinţare,
că sait cetitit de-voi de toță
la fieși-care polcovnicii și căpitanii deosebiti, cum și că sunt următăi (1). 1787
ii
acâsta a nâstră Domnâscă carte şi că ati înţeles
-

Martie 5».

?

VUl
Justiţia. —— Condicariă. — Tabula. +

ceruse ispravnicilorii
Dâcă pentru. hoţii prinși N. Mavrogheni
doră împedicaţi polcovneprelungirea. arestului preventivă, nu erait

nu se dădâai prinși.
pici! de județe-și potirele a nui ucide, dâcă
şi cel care "li ucid
Capulti celul ucisi era trămisit ja Bucuresci

din care.se pote ved6 cum
primia răsplătire. Eată, un documentii
asupra cul are a face să vină
N. Mavrogheni nu se lăsa a fi înșelalii

unui hoţii:
v&splătirea domnâscă pentru uciderea
,

Iunie 17.
Carte legată cătră Caimacanulă Craiorei, din 1786

ii al cărui capă sa lrămisă
S'ati înseiințată M. $. de noţulii ce s'ait omorit de au ciobană ; pentru zoici
,
cătune
de
la curtea Domnescă, că waiă fostă ucisă
Diranului de Craiova, să-i arete căi
picia lui Vodă poruncese săl aducă sncintea
şi oscbită pveste 3 li să-lă fucă
trămite IL. S. Vlugoslorenie și darit taleri 10,
și zupeiăi de cătane (2).
ii în
ă

Sai

„totă

..

u

NB. Asemenea
viaţa.

o

carte sati trămisă și la mâna

ciobarului ca să o aibă, ca un priteşi
.
|

stârpi
Disposiţiunile “lui N. Mavrogheni pentru a
putitii în bună parte, cel puţini în Bucurescl.
(ID) Condica XVII, fila 150.
(2) Condica No. XVII, fila 53 verso,

hoţiile

au

is-
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«Poruncit-a,
— scrie Dionisie Eelesiarcul — ca nimenea în Bu<curescl să nu-și închidă porțile case! sale, nici diua, nici noptea, şi
«de se va întâmpla vre-o pagubă

casnicilori, de furtișagii, s6i ork-ce,

«va împlini M. Sa din Visteria Luk; și ai începuli a âmbla dioa şi
<n6ptea. pe ulițe și prin curţile boeresci, une ori tiptilă, alte ort de
«faţă, când călare, cândi

<cercândiă, care cum

pe josii,

cu doi trek

arnăuți

după

el,

şi

se află pe la casele lori ?...

«lar pe furi de-l găsia, s6ă îl arătată alții, numai decât po<runcia gelaţilori (fiindu gelații după el) de-i spânzuraui în uliţă de

„<o'prăjină în furci și-l lăsa de sta spinzuraţi câte o di, apoi-îi luă
«de-l scot6 ţigani afară și 1 îngropa, și se făc6 mare frică tuturor.»
Că ai isbutitii N. Mavrogheni. cu terârea însuflată, a mal stirpi.
hoţiile, o recunssce Dionisie Eclesiarculii, dicândă că «nu (mai) era
<a, ved,

sâi a audi, gâlcevindu-se

Gmenil

în sate, s6it a se ucide Și

«nu se audia nume de hoți unde-va și căl&toria
«torii ori unde fără frică» (1).

6menil

și neguţi-

Justiţia sumară ce făcea cu hoţii, de-l spinzura pe uliţe, nu în- semna —cum deja am disii mal susi, —că N. Mavrogheni desființase
organisarea justiţiei, dupe

condica lui Ipsilante.

Eată circulara ce adres, la, Iunie 23 anulii 1787, călră judecătorii Departamentelori:

|

o

Pitaci, către Vocrii depertainenturilor din 1787 Iunie 23.

«Fiindii-că judecata este a lui Dumnegeii se cade tuturorit celorii ce mergi

inaintea judecătorilorii să se judece cum și judecătorilorii ce judecă, când sunt
în loculit judecătoriei la depertamentulii cel orânduităi, să stea cu cuviință şi cu
sfială. Dreptit aceea, ca se aibă pildă” ce-i ce mergii să se judece, atâtii pârâşii
cât şi parâții, spre a sta înaintea judecății cu smerenia ce se cade, poruncimit
D-nia mea, ca toți boerii judecători de pe la depârtamenturi, când stat la

judecăți să se păzâscă de tâte alte vorbe și glume

scii risuri;

șederea să le fie

cu sistolie și: făr de ciubuce, fiindu-le gândulă naunai la treba judecății și cugetult,
le Dumnedeă, ca să-i lumineze la dreptate, iar să nu facă atincca în vremea judecăţii, glume, risuri scă alte vorbe, nici să mu cuteze a bea tutunii, că osebiti, de

scârba și uxiciunea

ce va aiea de lu Domnia

mea,

scârhindu-ne

fârte asupra

unuia ca aceluia,

dar nică lui Dumnedeii

la depertamenturi,

ca să-l augă judecătorii, spre a păzi atâtă D-lorit aceste vo-

nu va

fi plăcute şi. suferite acestea,

Pentru care poruncimii D-tale vel log. de ţăra de'susii,să rânduiesci la Divanulii D-niei mele un logofițelii cu acesti: domnescit al nostru pitacit să-lii cităscă

(1) Pag. 168. “Tom, II din Tesaurii de monuininte, de Papi Tariăn,

V, A, Unecntă

Ah

iar mai vârtosii piriţii şi piințe ale Domniei mele, cât și logofiţeii și zaptiii,
rii cu sfială şi cu rușine
râşii ce se judecă, să urmeze a sta înaintea, judecătorilo
mea stândii în mijD-nia
pe
socotindii fie-și carele ca și cum ar vedea însuși
Ă
23,
loculii judecătorilorit» (1). 1787 Iunie

judeţi, pen. Ținerea condicelori înființate sub Ipsilantii la fie-ce

către N. Mavrotru controlul justiţiei, este rigurosii menţinută de
Feb. 24(2).
gheni, prin circulara sa către condicari, din 1787

;

Atâtii

Mavrogheni

ţin6

să nu

se sustragă

nimene

dela

ase-

. scrie Mitropomenea disposiţiune, că în April 1787, Domnitorulit
nică pe unii
litului să pedepsescă f6rte aspru, <Ctr îuchisâre straș
ca dominescă,
preot care șa făcută diată şi vaii trecuto în condi
împotriva povețuirilorii date» (3).
In 1786

Maiti 20, adecă îndată

după

sosirea în

Bucuresci,

nă
Mavrogheni luase din noii disposiţiune, ca să se menţi

N.

condicele

de vendăul, locmel,
şi să se trâcă în ele tote judecăţile și intabulările
N
zapise etc.

Eată pitaculi lut N. Mavrogheni în acestă cestiune:
Registru de vângăni şi intabulări.

multă trebuință ami
Ordini la ispravnică: «Vă facemii în scire, că dă
să se înfățișeze îvainte de
socotitii Domnia m6, a fi să se trâcă în condici şi
ori-ce. Cum mai vârtosii
de
și
judecătorie, vânqare de moșii, dă vii, de ţigani
, i zapise de așeizbăviă
de
zapise
i
dânșii,
sulfurile ce faci cinovașii între
judecătorulii acelui
de
şi
zapise
acele
eze
adever
se
să
ca
,
zământună și tocmele
, când se vorii
temeiii
aibă
să
județi, ori de ispravnicii acelui județii și așia
credință a face
da
i
putemi
le
să
n6stre,
i
arăta acele zapise la Divanuli Domnie

că acesta este și pentru
otărirea ceea ce este cuviincă6să a dreptăței. Deci fiindiiântii, cum și pentru
așeqăm
de
siguranţa şi buna odihnă celui ce are acelii sinetit
ori-cine va cumpăra

înainte
înlesnirea Divanului, âtă vă poruneimii, ca de acum
pentru veră-ce pricină,
inturi
aședim
sii
sulfuri,
face
vorii
sâit
lucru nemișcătorii,
orii, scii la isprarjudecăt
la
veni
unulii cu altulii, să aibă amândouă acele părți a
xvădendit că este cu
şi
ndii
cercetâ
icii
ispravn
nică iară, adecă și judecătorulii, scit
de

ivă şi cu pricină
bună orânduială, de bună voie adeveritii, și nu este împotr
eze cu iscălitura
adever
să
gâlcâvă, acelii așeqământii.și vendare, scii iconomicosit, și așia va av tărie. lar
ă
condic
în
şi
trâeă
ispravnicilorii i judecătorilorii, să se
și să avemil răspunsii
intrialtă chipii să scie toți, că nu se vă ține în sâmă
1786, Mai 20» (4).
urmarea acestei vestitâre porunci dela D-stră. Acesta.
cătră vel aa, totii
scit,
spătăre
ii
Asemen6, s'a făcutii cătră vechinl
|
|

ifosulit cărței de susii, și sa dati la vechilit de spătărie.
(1) Condica

(2) O dăm
(3) Condica

No.

XVII,

fila

194

verso.

în anccsă după îila 243 condica No.
No.

XYII,

(4) Condica No. XVII,

fila

176 verso.

fila,6 verso.

XVII.

de

cu

FI
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IX
Religiunea sub Mavrogheni

In «Istoria lui Nicolae Mavrogheni>
iile unul greci

din secolulă

XVIII»,

din «Anastase»
autorulii

sâu «Memo-

ne arâlă

pre boieri!

neamicl acestul Domni, declarându-l, când superstițiosi, când atei (1).

Contrastulii acesta. de superstițiosă și atei nu-lă aflămii în

actele lui N. Mavrogheni,

relative la biserică. Din contra, Mavrogheni

cerea bisericel să fie organulă celi putinte de moralizareși de cullivare a omenire! (2).
|
|
Prima mâsură luată de N. Mavrogheni, fu ca (6te bisericele: să
stee deschise peste t6tă diua, ca să pâlă creștiniila ork-ce 6re intra.

și a se ruga (3).

|

|

- Așa der pre preoți îl silea să-și caute mereii de slujba. bisericel.
Pitarulă

[Hristache,

amintesce

- Mavrogheni. dicândă :"

despre

acestă

-disposițiune

a

lui N.

.

«âpoi decă mai trecu,
"Altă ceva noi făcu:

Dete strașnica poruncă

-

De
Ca,
Şi
ă

puse pe popi la muncă,
câte biserici sunt,
câte s'or fi aflând
st6 pururea deschise

Și cu lumînări aprinse

-

Și popa să nu lipsâscă
De lângă ea, s'o părâscă,
Pentru vre o întâmplare
Ori de mârte, s6ii de bâle;
- Ca, când îl va căuta
Săli pâtă curenâi afla.
Săracii popi, ce păţise

Și ce potopit le sosise!
Ce muncă și ce canonii,

|

-

Că nu lipsea din anvonă!

Cât era diua de mare

Sta priveghiă în picidre,
(1) „Românulă“ pe 1861, Ianuarie 18. Vedi anexa nâstră cu acâstă lucrare,
(2) Vegi şi Pitarulii Ilristache
cum îl crede,
.

N

(3) Mavrogheni serie Mitropolitului, în 1786, Iunie 6, să dea poruncă tu=
turorii egumenilorii, epitropilori dela mănăstiri și preoțilori dela Visericele mahalaleloră, din totă orașulă DBucuresci, ca fie-care biserică să ste tută, diua deschisă
de dimintța până sera, la unii cesă din ndpte, ca să găsâscă creștinii vreme orăcând poti merge să-și facă în biserică rugăciunile: 'Tot-d'auna să st6 unii preotii la biserică pentru pază, de diminâță până la unii câsit din n6pte. Candelele
dela îconele împerătesci și pristolă, să ste aprinse. Slujba intrării să se facă de
cu stra; făcându-se de dimintță nu polă veni creștinii,

XA.

AG

Unecură

Cu ochii pre drumii sticliți

gi cu dinții toti rânjiți,
i nu cum-va să sostscă,
Şi pote să nu-i găsâscă!...
Că sci6 c'obicinuesce,
De-i lovea totii făr de veste,
Când nu le trăsnia prin gândi
Atuncă îl vede venind,
Ori cu vr'o cialma în capii,
Sâi cu vre unii câmilafi,
De nu putti să-i alegi,

Nici ca, sălii mai înţelegi,
Că sta. bieţii popi săracă

In spangă, scii, ca soldați,
Tâtă dioa nelipsiţi,
Uitându-se pe la sfinți,
Avându-i parigorie
La a lorii melancolie,
Jar, colea, mai în seratii,

- Când gândiait că ai scăpatii,

Tar începea a toca
- Și Xar la slujbă intra.

La ortronii de diminsță,

Apoi fată, uite viaţa!» (1).

.

potcapuli grecii

N. Mavrogheni introduse la preoții români
loculii pălărie! și a caucului:

în

«Apoi le mai porunci,

Și alta îi sfătui,
Ca toţi să pue în capi

.

Câte unii grecescii potcapil;

La nime

Cum

să nu-lii mai

is,

unii obicinuia,

”

Ci ca unii darii, neelătitii,
De totii să fie oprită.
Deci șacâsta o urmată,

Toţi cauculii lepădară.

II

PI

Gata la poruncă fuse
Și” toţi poteapuri își puse» (2).

O

(1) Buciumulii,

de Cesar Boliac, anul

I, No. 1, Ianuarie

.

1863. Vegi anexa nostră.

*

une-oră, MavroSerie despre acâsta și Dionisie Eelesiarehul : «Se îmbrăca
călugăresce.
podeapii
și
rasă
cu
îmbrăca,
gheni Vodă, în haine popesci, alte ori se
sevârșescii
vreme
ce
pe:
și
“preoţii
slujeseii
cum
vadă
se
şi merg pe la biserică
nâptea, și
și
qiua
deschise,
slujba. Poruncise a fi pururea la tâte bisericile ușile
cu
vremea,
totă
peste
biserică,
în
preotulii celit de rândi să se afie nelipsitit
să-și
scii
închine,
se
să
intre
să
biserică,
lângă
pe
trece
cuvântii, că oră-cine va
cu vecerna, CU
facă paraclisă, si de cu scră să se slujescă utrenia împreună
cuvântă

că de diminâță nu poti

veni Gmenii

la biserică,

mergândii

la lucru, Ăar

că celi ce nu va
Ja dile de serbători, cu micii cu mare, toți să vie la biserică,
de 6meni
bisericile
merge la biserică, se va bate răi, fără milă. Și așia se ămplea
i».
de fica poruneei, iar nu pentru dragostea lui Dumnegei
(2) Buciumuli,

1863,

Ianuarie.

Vegi anexa

nâstră.
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Ca să nu polă ave pretext boerimea,
că este prâ frig în biseici iâma și se îmbolnăvescii, N. Mavrogheni orândui, în februarie 27,
anulă 1787, să se facă sobe în mai multe biserici. Dăm în notă
pitaculii domnescii în acesti objectă (1).
(4) Hrisovulă monăstiriloră ce suă orânduită a se fuce sole
«Piindit-că partea locului acestuia din firea pământului stii face răceli și
geruri strașnice în vreme de iarnă, din care pricină mulți din creștini și din cei

slabi ce nu potii răbda iuțimea gerurilorii, rămânii unii fără de biserică în vremi

iuți ca acelea și picătuescii, cei-lalți iar care mergi pâte să se catirisâscă în
cât ședii cu capetele g6le la sfânta leturghie și să rimâe cu patimă, cum și
preoții cei ce sunt slujitori la sfintele taine, fiindii-că luerâză cu mânile, nu

puțină discolie pătimescii și cu multă rebdare de iuțimea gerwilorii vedem săvârşindii sfintele ierurghii pe care aceștia toți, parte mirenâscă și bisericâscă,
vădendu-i Domnia mea că pătimescii, ne-amit îndemnatii din rivna, și din dragostea
ce avemii cătră cei ce iubescii sfânta biserică, și ca să nu pricinuiască lorii
acesta vre-o zătignire la datoria cea creștinescă, care noi ne silimii din totii
sufietuli, și cu hierbinţală dorimit ca, să o vedemii urmărindu-se în faptă de cătră
toți supușii noștrii creștini, ce ne-aii încredințatii Dumnedeii sub a n6stră oblă-

duire, iată am hotăritii, ca cu a nâstră cheltuială, să facemii la tâte aceste sfinte
biserică ce sait numiti mai josii, din oraşulii Domnici mele Bucuresci, câte o

sobă cu care să se facă Greși-care

căldură

înăuntruli bisericilorit

răceli, Jarna, când se slujescii sfintele leturgii, să potă fieș-care

la vremi

de

creștinii sta, de

ași face rugăciunea și închinăciunea fără a pătimi și a se săcătui de iuțimea
gerului, cum și preoții asemenea, și osebitii am rânduitii dela Visteria Domniei

mele și câte duoi scutelnici din pământeni, la tâte aceste sfinte biserici cu sobe
pentru adusulii lemnelorii, pe cari scutelnici găsindu-i preoții sâii epitropii bisericilorii acestora, să-i ducă la dumnâlorii ispravnicii judeţului, ca să cerceteze și
să le dee adeverinţă pe numele și chipulii lor, după care adeverințe
să li să dâe
pecetluitarile Domnici mele dela Visterie, ca să fie nedajnici de tâte dăjdiile câte
arii eşi pe anit dela Visteria, s6ii dela -cămara Domniei mele, pe cei-l-alţi de obşte, aceştia de tote să tie ne suptraţi, însă să n'aibă preoții sâii epitropii bisericilorii a inetahirisi pe acești scutelnici la ale lorii slujbe, sii poslușănii, nici
să cheltuiască lemnele acelea la alte părți, ci numai pentru căldură în biserică,

și scutelnicii să fie numai și numai «pentru adusulii lemnelorii bisericei,

a-i dărvări

la altele,

sâit a le lua bani;

care acestă

hotărire

fără de

vrondit Domnia

ms

a Ssăvârși în faptă, ami şi dati din Visteria Domniei mele, banii cei trehuincioși
- pentru cheltuiala sobelorii la t6te aceste biserici, în mânele preoțilorit dela
jieș-care biserică, pe care-i îndatorimii. ca însuși să pârte grije de încăldituli bi-.
sericilor, cu îndestulare, după iuțimea vremii, să nn facă vre-o lenevie la acesta,
căci vomil av€ a trămite oinii dinadinsii întru cercare, și la care va fi nepurtare
de grijă, nu va pute av6 aceli preotit nici unii răspunsii de îndreptare, și pentru ca să se păzâscă aeâstă orânduială,de mila ce am fâcutii Domnia m sfintelorii
acestora biserici, cu scutelnici, și eu urmarea facerii sobelori, a fi tot-d'a-una
nestricate și cu căldură în liuntrulit bisericilorii, amit dati acostii Domnescu
nostru hrisorii, întăritit cu însăși Domnesca nâstră iscălitură și pecete, care după
ce se va petrece în condica Divanului şi a Visteriei, poruncimit să se dțe în

păstrare

la sfânta Metropolie,

mărturie puindii. şi pre pre iubiții Domniei mele

fii, Costandin Vodă, Petru Vodă,

Iosit Vodă,

și pre dumnâlori

cinstiţi şi ere-
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Bisericiile fiindi mereii deschise, ca să fie îndemnat și poporulă
cărţi
a le frequenta, Domnitorul, încă în 1786 (Dembre 13) trămise

legate la. ispravnici, să înscinţeze locuitorii:

S-ta
«Că este porunca Domniei mele, ficși care de obşte, acumii la șiacâsta
că
femeias
scă
bărbăte
partea
,
grijescă
se
să
și
uiască
ispăvăd
se
să
Qi, (Crăciunit)
și D-vostră

cu copiii lor, fiindă folosulii și binele sufletului lor, la care sunteți grăit P. S.
am
isprăvnicilori, datori a-i îndemna și a-i sili spre acâsta, după cum
și Preoți. Ci
op
Protop
la
serie
să
ca
,
Episcopi
rii,
părinţilo
și
cum
itii
S. Mitropol
ca să nu
aminte,
luare
cu
fiți
să
ce
dar cusur să nu faceţi la acestă datorie,
că și
fiindi
,
urmarea
cu
pildă
înșivă
și
-vă
făcându
i,
vămâie nimenea, negrijiț
veți
nu
cândii
ii,
D-vâstă ispravnicilorii aveţi a da s6mă înaintea lui Dumnege
mea.
D-nia
către
de
rânduiţi
aflați
vă
ce
griji pentru acâsta ca nisce dregători

Acâsta şi fiți sănătoși . .. » (1)
că- .
NB. In aceași Qi Domnitorul a serisii Episcopilorii și Mitropolitului
scă la Smenii
vuia, îi Qice, că are mare evlavie și iubire pentru dânsulit, să porunci
.
bisericilorii, ca toți să se spovădubscă şi să se grijâscă

che Ghica vel
dincioși boerii cei mari ai Divanului Domniei mele, Pan Dumitra
cu vel vist.,
Văcăres
Ianache
susii,
de
'Țâra
de
ban, Ştefan Prescovean vel vorn.
vel logof. de
u
Filipesc
Nicolae
.josii,
de
TȚâra
de
vor.
vel
en
Manolache Brâncov
Mavrogheni
e
Costach
josii,
de
'Țâra
Pera de susii, Costache Ghica vel logof. de
păharnicii,
vel
he
Vasilac
clucerii,
vel
Ioan
post.,
vel
u
vel spăt., Costandin Filipesc
vel pit.,
—
slujerii,
Alexandra Văcărescu “vel stolnieii, Nicolae vel comisii — vel
în logoacesta
ii
hrisovul
serisii
sait
şi
și ispravniculii Nicolae Filipescu vel log,
28»,
în
,
Februar
lui
luna
în
1787,
I&tii
la
feția Divanului Domniei mele,
Bisericile

anume :

Biserica Curţii gospod. veche.
Biserica Dâmnei Bălașa.
Biserica sfințilorii Apostoli.
Sfântulii I6n,
Sărindariă,
Sfântul Sava,
Zlătarii.
Biserica Dâmnil.
Pâtru-zeci de mucenici.

Sfântului Dimitrie.
Sfântulă Nicolae ot Șălarii.

Biserica Dintr'o-qi.
Schitul Maicelori,
Sfântul Nicolae din Prundi.

Sfântulti I6n ali Domnului vornicii Prășcoven.

Biserica Albă a sfântului Nicolae din Postăvari.
Adecă șese-spre-zece (2).
.
la ispravnier.
(1) Condica de la Arh, Stat. No. XVII, fila 110. 17 cărți legate
(2) Condica XV, fila 39,

.

De

Pasci

Iszonra Româxiront
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sițiun! (1).

Martie)

Une-onl N. Mavrogheni

iar

repetă

luă ocasiune

|

Mavrogheni
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aceste

dispo-

|
dela vre-o sărbătâre, ca să

adreseze țăranilorii, cireulăr prin cart să nimicâscă

temerile

și ura

ce boerimea căuta să însinueze între ei, contra
Domnitorului. Aşia,
ca esemplu, aducemi una din Oct. 20 anulii 1786,
pe care o expediase Domnitorul de ocasiunea SI Dumitru, prin
-t6lă ț&a, în 17

cărți deschise cătră locuitori.
milă, ferire. de: nedreptăţi şi de
ca să fie fericiti și mulțămiţi,
și nedreptăţi, orl în ce chipi

Prin acesta Domnitorali le promitea.
necazurile: «ce pătimeţă mai înainte»,
atât despre supărări, jafuri, necazună
și ver dela cine, cât și despre rândul

dăjdiiloră visteriei.»
Boerimea împrăștiă vorbă, că Mavrogheni o
să
adaugă r&u dăjdiile, că o să înlroducă dări
moue. Mavrogheni artă

că acâsla e o scornitură dușmănâscă și că deparie
de a se adăoga
dările sai mal scădutu.
Eată în analisă actului, care dovedesce, că adevărată era aserț
iunea

lui Dionisie Eclesiareul,
că

nu pre era grele» (2):

sub N. Mavrogheni.

<dăjdiile raialilorii

|

17 cărți deschise către locuitorii din judeţe. Domnitorul

la ocasiunea sărbătorii Sf. Dumitru «când împărații și Domnii ohicinu
escă a da domnescele loy
însciințări în feră și Vlagoslovenie asupra supușiloră
săi», dice, că trămite și el
acestă blagoslovenie și nu lipsesce.de a scrie locuit
orilor, măcarii că şi înainte

le aii scrisii cârți «prin câre vam dat să. înțelegeți câtă
milă avemit
câtă grijă purtăm

de

voi şi
ii pentru a fi feriți de nedreptăți și necazuri ce
pătime
ți
mai
înainte, precumi veți fi cunoscutii în faptă dreptatea
carea o iubimii spre toți
și lucrăm cu durere a lipsi tâte cele maj dinainte
ca să petreceţi în dilele
Domniei mele fericiţi și mulțămiți, atâtii despre alte
supărări, jafuri, necazuri și
„ nedreptăţi, ori în ce chip și ver de la cine, cât și
despre rândulii dăjdiiloră
vistoriei și a altoră neobicinuite scâteri de dări nous a nu
fi încăreați ; care tote
strașnice porunci către ispravnici și către
zabiţi i către toți slujbașii domuesci de obşte, ca toţi urmând
ii voinței nâstre ce
avemii asupra vâstră, să le
acestea am fostii datii trebuincidsele

fie milă de voi, să se pârte cu mijloculii ce se cade
și mai multi să nu vă supere nimeni întru nimica,
preste
nuitii. Și deosebiti am trămisă și brămitenuă și omenii noștridreptulii ce este obicipe afară într" adinsă
pentru cercetarea « vostri petrecere. Dar cu 'tâte
acestea, iată și acum, după.
neadormita grijă și durere ce avem de voi, nu am lipsit
de a vă serie, ca de
care cumva veri-unu din cei ce se bucură de slăbirea
văstră, cari nu voesce binele vostru și- sunt vrăjmașii patriei, netemătoră de Dumnedeii,
sii mai vârtos să
dicemii Parmazoni, vor âmbla seornindă și preserândii,
între voi nescareva, deșertăciuni de vorbe mincinâse, ori pentru scdterea de dijdii
neobicinuite și alte dări
nouă, oră alte minciuni, care turbură odihna, vâstră,
să sciți că tâte acelea sunt
PI
(1) Condtea No. XVII, filu 155 verso.
(2) 'Tesaurii 11, pag. 168, Zatoria Rominiloră de V, A. Urechid,
.
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Da

şi eu acâsta
cil. a vă vedea pe voi îusullețiți, vă adeverimil
mea
deșertăciuni ale acelora ce nu văvoles
nia
intrista ; pentru care Dom
altă sostere
să vă facă spaimă și grijă, &
ii și încărcătură de dăjăii, sâii ,” ce Încă
mult
mai
s
adau
un
vre
i
numa
nu
-cum
că
pică
te şi drepte, nu veţi cerca,
de di nous, peste cele obicinui la D-uia nâstră, la care vă încredinţămit cu
deosebită ușurință veţi vedea de
nădăjduiți că veţi

tericulii împărații, să fiți bine
jurământii pe viaţa de la împu
cele mai de nainte
în di. ușurință și mântuire de
vedea de la D-nia mea din di
, ce cum dicemii,
cade
se
mai multii din cea ce
făcută la s6ma
şi mu veți fi supăraţi cu nimicit
am
că
tii
vădu
dupre cun ați şi
dintradîneulii
ci
din vreme în vreme ușurință,
durere de voi și iubimit pe stra
minciunile,
dil
tpecută, căci avemil milă şi
edin
necr
și
dândii tste gândurile
imimcă nostre. Dreptii acea, lepă i, pentru viața milostivului împăratii (a căruia
şi pentru starea
se rugaţi pre milostivulti Dumnedei
mai Dirnitore ca tote altele)
de inimă Şi cu
stăpânire să o facă Dumneţeii
ere
trag
cu
alişverișulit vostru
şi
a
hran
vă
ndufăcâ
re,
nâst
ispravnici, către
- Donici
ta supunere, ce vi se cade, către
bucurie, şi să vă aritaţi cu cădu ri şi împlinindii dreptit datoria vâstră cu bunăvoşt
mele la isprăvzabiţi, cinstindi pe mai marii
acumil am serisi. cărțile D-niei
și
iată
care
De
e.
vrem
în
cuviincidsele
voire,
u-le
dând
,
tate
drep
cu
arete către voi
voi; dar și
de
nică, ca asemenea şi că si se
a întru tâte și să le fie milă
porunci, ca să vă păzescă dreptate datoria și supunerea vâstră fără de cusurii, ca
ți
în tot chipulit,
voi, după cum Qicemii, să urma
acâstă domnescă a nâstră poruncă
ndii
văde
şi proslănci
să nu ne scârbiţi. Ci dar,
poru
și
aritatele n6stre povățuiri
să fiți Dine- chipsuiţi, la mai sus edeii, eu gândulii ca să ne. ajute, să puteinii
Dumn
care cumva oră
vindii pe prea tot puterniculii
nte patimi, care trageţi, şi de
înai
mai
de
v& va supăra
curăți cu totulii cele
,
uiți
unulii din slujbaşii cei vând
vre-unulii din ispravnicii, ori vre- it ca acola să ne arătați şi veți afla dreptatea
unul
preste poruncile nâstre, pentru
!
20.
0et.
pe deplin (1). 1786
sensulil
ispravnicii de pe la judeţe în
NB. Unmneză17 cărţi legate către
proclamaţiunei de mai susil.

can privescil veligiunea, von:

i,
Dintre mâsurile lui N. Mavroghen
|
aminti încă câte-va.
Tată

una:

vnici
domnesti, că ai trimesit Vodă duho
«Carte gospodii cătră țiganii lăeşi biserică, că vu nici 0 lege şi nici 0 rânge lu
învețe prusă-i boteze și sti sfătueseă a mer
primi lefă de la visterie cu să-i
cor
t._ Vodă
jesei
duticlă până ceeum. Duehornieiă
înyri
st-i
şi
e
botez
o cheltuială să-i
de țepă.
e
roslarniea credință și firă nică
mort
cu
ă, că vor fi pedepsiți de acâsta
13.
Aug.
îi îndemnă să se lasă de furtișey
1786
(9).
țe»
cilorit trimiși prin jude
Isprăvnicii să dea ajutorii duchovni
a
PNI

(1) Condica No. XVII, fila 94—95.
“Prămiterea

amintită

de

Bucuresei,
mită

de

de către Mavrogheni

Dionisie

să âmble

bauă,

numar

Eeles.

unde

prin țeră,
conacă

tregit, Tesuur Il. pg. 168.
(2) Condica No. XVII,

dice:

de „emisari anume
„Poruncitaii

să judece

să le facă,

Ala 68

ca să facă dreptate țăranilorii,

ja 1 boeră

anari

ce vor av,
pricinile locuitorilură de prin sute

iar dovedindii

că

este

şi la alţi Jiu

ai Craiovei

vor fuce mâncătorie, în OQenă

:

vur

fără
pu-

|

A
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Pitacii. pentru înmormântarea celorii săraci 1786 Iunie 6, către marele spăt,

și marele aga. Zapciii cândii află vre-un mortă săracă și streină
vestiscă spăitarului sti agiei, care să dea Vaii de cheltuială, ca
după vânduiala creștinescă (1).

fără rude să
să se îngroape

Ca săși dea sâmă de aprâpe de modulă cum îngrijitoril Monas-

tirilorii caută de Monastiri și: de averele lor, Mavrogheni ordonă, în

lunie 26 anuli 1786, la toți isprăvnicii să vestâscă tuturoră egumenilorii de Monastiri, epitropi și stariți de metoce și schituri:

«Să se seile înșii, să vie la Dueuresci cu tite hrisdeele monastivei (2) ca să
vedemi orânduiala ce este. făcută pentru acelea monastiri de către r&posaţii
titoră (3),
a

Cum că Mavrogheni ceru egumenilorii de monastini să dee sâmă

în regulă

despre

torului:

administrațiunea

|

lori,

pote

sta

|

urmă-

|

Pitacă cătră starostele de negustori, să ia socotila
”
„_menăstireă Colţea,
«Fiindă-că ne-amiă pliroforisiti Domnia mea, dela

de dovadă

Tpitropică

dumnelui

credincio

Domniei mele, Dumitrascu Racoviţă, biv vel vornicii, cum că sfânta mănăstire sulit
Colțea, |
din aicea, din orașuli

Domniei mele Bucuresci, din rea chivernisire a epitropilorii
ce aii fostă, nu numai a ajunsă la o prâstă stare, ci şi la datorie
a încăputii,
pentru care, după datoria ce are dumnelui, ca unii ctitorii ali
acestei “Sfinte
ndnăstiri, a cerceta tot-d'a-una starea acestei monăstiri, fiindit-că sai
adeveritii

într'acestașii chipii, iată orânduimit Domnia mea pe Șetrarul Chiriac Arbur,
epistatulii starostie

i de negustori, din preună cu doui-trei negustori practicoși, cărora;
vE poruncimii, ca după dieta reposatului ctitorii, ce a zidită numita
monăstire,
să aveţi a lua sema epitropilorii ce aii fostii, de totii venitul și.
cheltuiala mănăstirei, de când epitropescii până acum, și să arătați socotela în.
serisii sub iscăitură, și de vreme ce epitropii ce âii fosti până acum, ca nisce
rii economi,
lipsescii şi nu vorit să intre la socotelă a-și da s&ma, iată după
cererea d-sale
vornicului, rânduimi pre S. Ta Părinte Zechno, epitropă la numita
mănăstire;

fiindiă-că te-ai aflatit și mai înainte: în lăuntruli monăstirei și ai:
de toti,
să iei asupra S. Tale tâtă tr6ba -mănăstirei, după cum va arăta ciinţe
sfinției
Tale |
dumndlui vomiculi ctitorii şi să le chiverniseșci cn bune economii, până
îţi
rom
da și Domnia
nstră mai pe urmă povățuire şi poruncă» (4).
Toliko pisah gpd. 1787, Oct. 9.

“

i

a.

(1) Condica No. XVII, Arh. Stat, fla 23 verso.

(2)
Drăgaica.
(3)
(4),

O carte dela Epis. Buzâă din 1786, Iunie 6 dă dreptulii Mon.
Cond. No. XVII, fila 17 verso.
Cond. No. XVII, fila 46 verso,
o.
Condica XVII, fila 235.

|
Buzăă
/

să aibă băleiul

”

cv
9.

V. A. Untciltă -

rânduesce epitropie specială.
La, propria lui biserică, Mavrogheni,
renduire ca epitropl; a lul loan
Așa la 1788, August 28, dă cărți de
Dimancea, Nicolae Veneţianu,
Hagi Moscu, Dumitrache Turnavitu
unuli

dimpreunăcu câte
'neodosie Gramaticul şi loan Odobescu,
rilori din cel aleși fruntași (LD).
din cele-l-alte isnafuri ale breslei neguţito
Unit fapi curiosi, cât privesce biserica,
Mavrogheni,

ca. s'0 administreze

mănăstirea. Argeș,
având

nume

prin care el

este hrisovul

altii personal

sub domnia lu! N.

de

mănăstire!

donâză

Cernica:

ne-

«cu iconomie»>,

Cernica

proistosii

decât 4 preoți, sei călugări, uni

cu

chiar trămiși «să facă
de economii și 2 călugăul. Aceștia sunt

zaptii mănăstirea

Argeș pre numele

Unii alti fapti

este relativi

Cernicăi»

|

(2).

la icâna făcâtore . de minuni. dela

Monăstirea Sărindariti. Acolo se aduna

multă lume

că sub

și pare

adunări de toti felul. Dompretext de vindecare a blei, se făcea acolo
nitorul N. Mavrogheni dete:
Pitaculti

Domnescii,

egumenul

cătră

mănăstirei .Sărindarului, din 1786,

fără numai egumenulii și soborulit
Iunie, să nu şadă nimenea în mănăstire,
cercă vindecarela ic6na făcătâre de
mănăstirei şi bolnavii de ambe sexe, care
.
minuni a Maicei. Domnului (3).
ă, cât nu agită Divanul? (4)
.; Dar procesului pentru nesce lemni sfânt

__* N

Mavrogheni. ajută

Octombre

17, Mavrogheni

dela. Scheiit din Brașov,
20 „de. cal, împreună

și pisericele române
dete carte

domnâscă

din Ardel.

In 1786,

protopopului

Stefan

«să aibă vole de a ține la pășune în ț6ră

cu oile lor, fără
fila 321.

neci

o supărare

de

dăm» (5).

No. XVII,
Cond. No. XVII, fila 310.
(0) Cartea lui N. Mavrogheni, din 26 Iulie, 1188.
(3) Condica No. XVII, fila 42 verso.
și boerulă Gligore Băleanul vel
(4) 1786, August 22. Procesii între ciohodari
Acesti procesti a urmatii și sub, Aleclogofetii pentr nesce sfinti lemniă mâște.
andru Vodă Ipsilant.
arii la unii preoti Popa I6n
Moștele aceste ai fostii amanetate de ciohod
”
dela Biserica Neguţitorilor.
Ciohodaruli: voia să le reslei.
70
cu
popă
dela
rat
cumpă
le-a
Băleanul
nu le mai are, că aii fostii
că
qice,
ul”
Bălean
cumpere fiindii-că erai amanetii, jar
jătuite în timpulii mai din urmă.
.
Voda scutesce pe boeriii de pretenția ciohodarului
99) Condica

(5) Condica No. XVII, fila 92.

Isronra
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|

|

ce biserica află la N. Mavrogheni,

|
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nu-"1 opria,

la

trebuințele. țerei, a impune monăstiriloră unele sacrificii. Așia la 1787,
Ianuarie 17, Domnitorul dă cătră Mitropolit uni pilacii domnescii : (1)
|

«Fiindi-că

nu vine zaharea

destulă în Bucuresci

și din causă că morile sunt

îngheţate, Vodă ordonă, că pisosulă de bucate dela inănăstiuă să se aducă spre
vîndare în DBucuresci, cu rizapazară, fără de nici o pagubă, că de .nu se vor
supune egumenii, vodă va trămite 6meni într'adiusii, cari «vor călca tâte gropile,

jienițele şi hambarele și se va lua apoi totii grâul
vor fi și blăstemaţi de Domnia n6stră».
“Toti
ay6 în de
strumente
gheni. Dar

fără bani și osebitii de pagubă

asemen6 în timpuli resbolului, N. Mavrogheni e
aproape vedere pre servitorii altarului, căci mulți
a le politicei rusesci, politică ce nu o servia N.
despre aceste mâsuri vom av€ a grăi ceva mal

siliti a
erai inMavrodeparte.

Ă.

- Bresle. Industriă, comerciă. N. Mavrogheni în scurta și agitata lui Domnie găsi timpi a se.
ocupă de interesele comerciului și ale industriei. EI acordă, protecţiune
bună breslelor. Sub

domnia

lui se uniră în 1788

breslele Işlicarilorii și a cojocarilorii
25 'an

1788), după

ce în 1787

Bascalil.

în un singur rufet,

(Hrisovuli

despărţiseră de blănar. Eată ambele hrisâve:
Hrisovul

Dreslii cojocariloră,

din

cu un alt hrisov
din Febr.

Mai
23

se

e

i Islicariloră, DBușcalii ce sai

dată

în urmă,

|

«Datamii Domnia mea acestit Domnescii al nostru Hrisoţii Breslii Ișlicarilorii

și cojocarilorii Bașcalii, ce sunti uniţi prin zapisulii săă a fi un Rufetii,

ca. să

aibă a fi Rufetii, după cum sunt și la tote stăpânirile ale pr6 puternicei ImpăTății, cum și la alte țări, spre a nu se amesteca alţii la meșteşugulii acesta, și a

nu metahirisi alții alișverișulii acesta, afară din cei ce sunt Isnafii, să aibă Ru-

fetulii acesta Proistos după obiceiul lor, și a patru "bătrâni aleși

de tâtă

brâsla.

spre a căuta tote pricinile și socotelile lor, să ţie cutie de milostenie cum țin
tote Rufeturile, și după hotărirea ce am făcutii prin Hrisovii de asidosie de la
Visterie pentru tâte Rufeturile de obște: din Bucureșci, să aibă a fi ne dajnici
de tâte dăjdiile visterii şi ale Cămărei ; poruncini Domnia mea şi tuturorii zap-

ciilorit ce ai avut ne schimbati,

pentru

care am

întăritit

Hrisovulii

acesta. cu

domnâsea n6stră iscălitură şi pecete, mărturie puindi și pe pr6 iubiții Domnici
“mele fii, Constantin Vodă, Petru Vodă, și Iosif Vodă, şi pe Dumnâlorii cinstiţi
(1) Condica

No. XVII, fila 124 verso,

54

V,-A.

”

Unecută

și credincioși boeri veliți ai Divanului

Domnică

aici în orașe

Domnici

mele. Pan Nicolae Brăncovenu

de TŢâra de susii, Scarlat Greceanu
vei Ban, Manolache Brăncovânu vel vorn.
de jos; Ioan vel log. de Ţâra de
vel vist. Radu Slătinânii vel .vor. de era
josii, Manolache Mavrogheni vel
de
'Ţera
susii, Constandin Sfirbeiii vel log. de
din vel slugerii, Dumitrache vel
spăt., Constandinii vel Post., Manolache . Mavro
ndru Văcăresculii vel stol., Mateiit
comis, 'Teodorache TPufânuli vel Pahar., Alexa
Ispravnicu Ioan vel log., şi sai
și
pit.,
Cantacuzino vel sluger., Stavrache vel
mele Bucuresci, la l6t. 1788.

serisii Hrisovulii acesta
Mai 25» (1).

Hrisovulă Işlicariloră din Ducuresci.
și Islicarii din Bucurescă, prin
«Intre alte rufeturi trebuincidse obştiei, fiindă
i rnfetulii lor, de rutetulii
osăbiţ
fie
jalba ce deteră Domniei mele, cerură ca să
, obiceiurile ce ai avutii,
cuvine
se
ce
uiala
blănarilorii, şi să li se pue în orând
atului Domniei sale Nicolae Vodă
pentru care obiceiuri ale lor, în vremea repos
Epitropi cercetare. le ai găsitii bune
Caragea, făcându-se de Dumuslorii Boerii
vădumii cu I6tulii 1782, i hrisovulii
del
arătă
şi le-ati dat și Hrisovul, care ni-l

îl văumii, cu lstulii 1784; deci
- Domuiei sale Mihaiii Vodă Suţulii, care iarășidu-le că sunt cu cale, le întărimil
Domnia mea, și vădân

acum cercetându-le și
poruncimii: adecă rufetulii acesta
ca să li se păzâscă întocmai precum mai osti
şi întru nimic să nu aibă a face
să fie osăbiți de brâsla blănarilorit, întru tste,
vreme ce planarilorii nu li se priciChiureiu-Băşa al cojocarilorii cu dinșii, de
și că pentru ale, meș-

ulii ce at
nueşce nici o stricăciune, săit scădere la Hrisov
ii, dintre dinșiă să-și alsgă uu
Ișlicar
ca,
uim,
orând
iată
teşugului lorii; de aceea
cară i vor avea mai de Isi,
Proestos, care este Calpacei-Başa și patru meșter
să fie Epitropi şi Purtăcari
și
ci
vredni
mai
pravă, cu meșteșugii mai bunii și
vrednici cu şcinţa meşteșugului
tonă de grija rutetului lor, câţi dară sunt mește,ri să aibă după orânduiala rufetului
acestuia deplinii primiți de proeşti și de brâslă cămara Domniei mele, trecându-se
lor ași lua și 'pecetluiri Domneşci de rufet dela
uţi, spre a nu fi volnici alţi
la catastihulii breslelorii, ca să fie șciuţi și cunosc
numai acești ce s'aii făcutii
fără
afară dinti”aceia a lucra meșteșuguli islicăriei,
banilori la “cutia lor, erea
strâng
u
pentr
ciauș
rufetii, și supt dinșii să aibă un
intre

când se va întîmpla pricini și
și pentru cei cari vor fi chiămaţi la judecată
lucru cui-vași, când se va întimdînșii, Islicar” cu. Islicariit, sâii când va strica
meșteșugului, pentru ucenici și
ale
u
pentr
pla pricini de judecăţi intre dinşii
ui cuivaş, şi pentru cei ce vor
călfi i pentru cei cari vor face Stricăciune lucrul
şi hotăriţi prin hrisovul legaţi
fi neurmători la vreme din una din câte sunt pentru a face longe după obiceiulit
acesta al Domniei mele, să se stringă la un loc
și când acela de sineși nu va
vufetului lor, unde să chiame pe cel cu pricina,
cu Epitropii, atunci să aibă
ii
tosul
urma a veni, după şeiința ce-i va face Proes

volnicie

a trimete

pe ceaușuli

lor să-lii aducă făr de voie şi să îa și trepăd

lor, după dreptate și după
bani 40 şi să hotăr6scă pricina acea sub iscăliturile pricina „de îndreptare să-i
cu
fi
vor
obiceiulii meșteșugului lor, și pe cei cari
vina lui mai mică, să-i facă ci
îndrepteze, iar pe cei ce va fi cu vină, de va fi
pe cel ce va fi cu vină de pecercetare și dojană după obiceiulii rufetului, iar
eună cu alegerea, lor în serisil,
dimpr
așit
dâpsă, să aibă a-l ar&ta la d-lui vel cămăr
ca aceştia vinovaţi să-i hoca cercetându-i se vină să-l pedepsâscă, însă pe unii
după

tenie a breslei lorii
tărâscă a, da şi câte oareși-care geremt la cutia de milos
n

(1) Condica

—

XV,

fila 94,

IsToRra

Românir.ond
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măsura vinei în loc de pedâpsă; iar dumnslui vel. Agă cum și alți
târgului să nu se amestece a-i trage pentru ale meşteșugului islicărei,
meze după cum se arâtă mai susii; să aibă a ținea și cutie, cum
ai
fetnră, în care să se strîngă în tste sîmbetele stptemânilorii, de
la
meșterii cu prăvălie câte 6 Dani, cum și de la căltile cele cu simbric
câte bani trei; așişderea și cel ce va deschide prăvălie, să aibă
a da

cutie

câte tal.

10,

eare

cutie

să se pecetlucscă

de Proestos

și de acei

zapcii ai
ci să urși alto ruficşi-care
mai une
la această
Epitropi,

și așia pecetluită să se păstreze în sema lor, purtândii de grijă ca
să se strîngă
venitulii ce este orânduitii; și cândii din brâsla lor, se va întîmpla
a muri vre
unul întru scăpătăciune, sâii vre unul din vre o bâlă îndelungată, oră
din slăbiciunca bătrânețelorii trecute şi nu va fi vrednicit de a se chivernisi, s6it
din altă

intimplare de la D-qeii, va cădea în lipsă desăvârșitii, atunci din cutia

aceasta,

să se dee la aceia ce se cade, ca mortulii să-l îngrâpe cu celea trebuine
iâse
după orânduiala creștinâseă, și săraculii să se ajute după dreptate;
însă acea
cutie să nu se deschidă de altuli, ci față, înaintea proestosului, și acelorii
patru
ce ai pusii peceţile să se deschidă, și luând banii, ce va fi tvebuință, iarăși
să se
pecetluâscă la loci.
o
căşişderea poruncimii, ca cojocarii hasealii să cumpere ori «dle la mocani, oră
de la măcelari, numai marfă ce lucrăză ci la meștegulii ce ai, iar marfa
subțire care este de meșteșugulii Islicarilorii, adecă stârpituri, să fie opriți
de a
cumpăra,

atât ci cât și alți ori-cine,

nici dela, mocani,

nici dela alt nimenea, iar

cari din cojocarii basealii se va dovedi că at cumpăratit pelcele stârpitun
i, ca
să facă ori căciule cazaclieșci, sii boznicesci, să aibă ai arăta rufetulii
islicarilor

pe aceia la d-n6lui vel cămărașii, ca să ia marfă subțire ce este
de trcba islicarilorii pe s6ma cămării; dar uici islicarii să nu fie volnici a
cumpăra marfă

grsă de cari lucriză cojocarii bașcalii, căci dovedindu-se, asemenea se
va lua și
acea pe scma cămării, Cei cari vor fi să iase de la stăpâni ca să-și
deschidă

prăvălie, să nu aibă voie de sinoși fără de voia stăpânului, și fâr de voie de la
epitropi
şi dela rufetii,

ca să-l cerceteze mai

ântâiii

de este

vrednic

vălie și a se numi meșter, și de scie meșteșugulii desevărșitii;

. lua

iar

a avea pră-

după ce va

voie, și se va 'vedea că este destoinicii la aceasta, să dâe ântăiit
tal. qece
cutia lor, și așia să aibă voie a deschide "prăvălie;. uceniculii să nu fie volnică săla
iase

de la stăpânii până la sorocii, cât îi va fi toemdla,. nici să-l primâscă altul
nimenea, diu ișlicari;. așișderea și după ce-și va împlini ucenicia încă să
nu fie

Yolnicii să iasă, nici să-l primâscă nimenea, până nu va sluji și stăpânului săii,
cu simbrie, un'an, care simbrie să i'se hotărâseăi de brâslă cât să iae, precumit
diseră că ati fost obiceiil; așișderea şi calfa de va fugi mai înainte de sorocii

fără de pricină vreduică, să Yămâe Păgubașii de tstă simbria lui

ce, ait

slujitii,
şi altuli să nu-l mai primescă, iar de-l va goni stăpânulit seii fără de vină,
să-i
plătescă totă simbria lui pe cât ai slujitii. Cândii se va întîmpla a veni nesearev
a
ișlicari dintialte ţări să nu fie volnici ași deschide prăvălie aici până nu-și:
vă
lua ântăiit birit între. cei-l-alți ișlicară și până nu se vor cerceta de pământeni islicari de ai scința meșteșugului, iar după ce-și va lua birulit și va fi vrednici
scie meşteșuguli deplinii, atunci cu scirea rufetului să aibă voie ași deschidesă:
prăvălie dând și banii cutiilori ; așișderea fiind. că numiții islicari, din
jalba
deteră Domnii mele, ne arătară cumcă cojocarii bascalii nu-și lucrâză numaice
mneșteşugulit lor, ci se amestecă de cumpără de pe unde găseseii hânşii albastre
de fac căciule și le vând pe

la mușterii, care cu acâsta le. pricinuesce pagubă

și cerură de a fi opriţi; deci de vreme ce acelea pelceli albastre ne adeverimit

că din începutii sai lucrati și să lucreză și acum de ișlicani, ca un lucru
dară

ce este de trâha meșteșugului ișlicarilori, poruncimii ca de acum înainte să
fie volnici cojocarii-hascalii a cumpăra acest feliii de .pelcele şi a le lucra, scii nua
inca prin prăvăliile lor, ci cu totulii să fie opriţi, ca de un lucru ce nu este
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Uneculă

a mea am întărit acâstă bună
de trâba meșteșugului lor. Deci precumit și Domni
vremea a vinde marfa lor cu
totă
în
ei
şi
fie
orânduială a rufetului lor, așia să
se cade, ferindu-se nică
preţ drepti, şi a lucra meșteșugulii lor curatii precum
face vre un alt cusurii,
a
nici
ua,
a strica isliculii cuivași, nici a schimba pelcea
câştigi, spre înștlăla
se
mindunelăco
cade,
se
și prețul să-l ceie după cum
acâsta se va face cu dinaciunea și nedreptatea cumpărătorului, pentru căci de
ii, și pe cari islicari
cumpăt
subt
dinsul cercetare în t6tă vremea, de față și pe
cade, nu numai va
se
ce
cea
peste
mult
mai
îi va dovedi că ail luatii preții
mai susit pentru acest rufetii
perde, ci se va și pedepsi. Acestea tâte câte seriemii
urmeze şi să se păzescă nesă
auna
al ișlicarilorii, poruncimit Domnia mea tot-d'
credința Domniei mele le
însăși
cu
acesta
lii
strămutatii, şi am întăritii hrisovu

orii Domniei mele fii
Nicolae Petre Mavrogheni Voivodii și cu credința pr6 iubiţil
tot sfatulii cinsticu
și
i,
Voivod
Constandinii Voivodii, Petru Voivodii, Losifii
i mele, Pan
Domnie
lui
Divanu
ai
mari
celorii
ţilorii și credincioşilorit boerilorii,

de "Ţâra de susit, MaDimitrache Ghica vel Ban, Stefan Priscoveanu, vel vor.
sculii, vel Vist,,
Văcăre
e
Ienach
nolache Brâncovânu, vel Vor. de 'Țera de josii,
vel log. de Ţera
Ghica.
he
Costac
susii,
de
Țera
Nicolae Filipesculii vel log. de
vel post., I6n
scu
Filipe
de josii, Costache Mavrogeni vel spăt., Constandinit
Nicolae vel
stol.,
vel
scu
Văcăre
vel” clucer, Vasilache vel păhar., Alesandru
log. de 'Ţera
vel
cu,
Filipes
e
Nicola
nicu
isprav
și
comis, ... vel” slujer., ... vel pit.
Domnie a
ântâia
dintru
de susii, și sait scrisit hrisovulil acesta la ântâiulii anii
Dumlui
Domnu
ea
nascer
la
de
anii,
Doimnici mele, aici în orașulii Bucuresci, la
(1).
Divani
za
tul
logofă
he
Gheorg
de
nedeii, letii 1787, Febr. 12,

Cojocarii

groși și blănarii subțiri, capătă

și ei dela

N. Mavro-

comerciului
gheni un hrisovi, cu privilegii mari, protecţioniste, contra
austriacii,

|

1$86 (2).
i

Am

Hrisovulii este din 20 Octombre

căzăcesci şi chiar turcesci.

v&duti

|

deja în volumele

n6stre anteriâre importanța

bres-

tomulii
Jelorii în genere şi a cojocarilorii și blănarilori în deosebi. In

i și ale altor
1, la paginele 558 și 563 am adusi hrisovele co;ocarilori
u, ișlicarii.
meseriaşi lucrândi obiecte de blană, precum, de exempl

De sigur nu tâte. disposiţiunile vechitorii hrisâve ale

se

cojocarilorit

în parte.
schimbă prin cel reînoitii acum de cătră Mavrogheni, ci numai
al lui N.
Fată acest, hrisov reînoilt și pe alocurea modificati,

-

Mavrogheni :

«Hrisorulă cojocariloră din Ducurescă.

a le pune
«Intre alte cuviinci6se ce ne muncimit și ne nevoimii Domnia dem6,Dumnede
ii,
păzitei
a
obște
de
cea
a
bună orânduială în faptă, spre folosinț

la
blănarilorit subereștinescii "Țări aceștia, ce mi sa încredințată, fiindă și rufetulii
iurile ce
privileg
lor
și
iri i cojocarilorit groși, cărora căgându-se a li se întări
e Şi
cercetar
mele
Domniei
porunca
alt avut, și Li sait urmati, sai fâcutii din
folosulii
pentru
și
cât
dânșii
pentru
atât
idse,
trebuinc
și
câte sai găsitii cu cale
(1) Condica XV, fila 37,
| (2) Vegi la anexă şi prisovuli

renoită

rufetului

„
biărbierilorii

”
din 29

Octombre,

1786,

-

Isronia RomâxiLonă

1

YA

.

-

obștiei, le întărimă printracestit Domnesculii nostru hrisovii, ca să li se păzâscă
nestrămutatii, adecă numai cei ce sunt sciuţi și cunoscuți de meșteri cu dajde

la visterie. și. primiţi de
străini fără de căpătâi
dela cămară și voie dela
este vrednicii cu sciința

rufetii, aceia să
și nestatornică, să
Chiurciu-Bașa, i
meșteșugului pre

lucreze meșteșugulii acesta, ră alții
nu fie volnici până nu-și va lua birul
bătrânii rufetului ca să-lii cerceteze de
deplinii; din care meşteri sciuţi şi cu-

noscuți de vrednici, cari vor fi mai de ispravă, bătrâni şi cu pracsisăi, să se al6gă

șese, însă patru din cojocari subțiri și doui din cojocarii groși, care să fie proesti

ai breslei, ca cu dânșii împreună să aibă Chiurciu-Bașa a-și povățui brâsla lor,
și a purta grije preste tâtă vremea, a se urma și a se păzi cele ce orânduimii
„mai josii, anume: ântâiit să aibă Chiuciu-Bașa împreună cu acei proesti, a căuta,
pricinele și judecăţile breslelorii pentru ale meșteșugului, pentru ucenici, călfi,

pentru cei ce vor face stricăciuni. la lucru cuivași și pentru cei ce vor-fi neur-

mători la vre-una din câte sunt legaţi și hotărâtii a le păzi prin hrisovulii acesta
ali Domniei mele, de care când va fi trebuință, 'strîngându-se la unit loci, Chiurciu-Bașa, adecă când va fi în pricină împreună blănarii, să se adune numai blănari, iar când va, fi în pricină cojocari, să se adune iar proești ai acestui meșteșug,
care împreună cu Chirciu-Bașa i cu cei-l-alți, să trimită să chiame pre celii cu
pricina, şi când același de leneşii nu va urma a veni după sciința ce-i va face

“ Chiureiu-Bașa și cu cei-l-alți proesti,

prin -trimisăi atunci să aibă volnicie,

a-lii

aduce și fără de voie cu câuși de cojocari și să-i iae trepădii bani 40, după
obiceiul ce a avutii, să hotărescă pricina aceea în scrisii, sub iscăliţurile lor,
după dreptate și după ohiceiulii meșteșugului lor, și pre cei ce va fi cu pricină
de îndreptatii să-i îndrepteze, iar pre cei ce va fi cu vină, de va fi vina lui mai
mică, să-i facă cercetare și de față, după obiceiurile rufetului, far pre cei ce va
fi cu vină de pedâpsă să aibă a-lit ardta la dumnâlui vel cămărașii din preună
cu alegerea lor în scrisii, ca cercetându-se vina, să-lit pedepsâscă, însă unii ca,

acela vinovați să-i .hotărescă

a da şi câte 6reşi-care geremea

la cutia de milo-

stenie a, breslelorii, după măsura vinei în locit de-pedepsă, iar altulii nimenea să

nu se amestece la pricinele şi judecăţile ce se întâmplă între dânşii pentru a le
meșteșugului lor; să aibă a ţin€ rufetulii acâstă cutie, după obiceiulii ce a avutii,
în care să se stringă de cătră orânduitulit cdușii a lui Chiurciu-Başa, în tote sâmbetele săptămânilori câte trei .bani de fieși-care prăvălie, ori blănărie, ori cojo-

cărie; așișderea

să se strîngă

la cutie

Raele ai pr6 puternicii Impărăţii,

şi de totii negustorulii

cazaclii,

îusă

când va vinde ori-ce felii de marfă cazacliască,

dela vîndători tre-deci de bani la suta de lei,

cum. și de la cumpărătorii Raele

a pr6 puternicii Impărății, iar alţii trei-qeci de bani la suta de lei, asemen6 să
se stringă la cutie și orașii, care geremele dela unii ce vor fi hotăriţi de cătră
dumndlui vel cămărașii după cum âm disii pentru vinele lor, cum și dela alții

care deoschitii le vor da mâna a face de sineşi vre-o milostenie și vor vr6 înșiși

a arunca

la cutie;

așișderea

să stringă

eși meșteri a deschide prăvălie
- precum

și

cei câte

taleri qece

mai josii se cuprinde;

dela

cei ce va

care acestă cutie

în care este să se strîngă acestit venitii de bani, să se pecetluâscă cu șâse peceți
a le proestoșilorii ce s'aii disi mai susi, și așia pecetluită 'să o păstreze din:
preună cu acestii Domnesculă nostru -hrisovii, în sâma unui proestosii pământean
pre care-lil va alege Chiurciu-Bașa și totii rufetuli, purtândii Chiureiu-Bașa de
grijă ca să se stringă venitulii ce este orânduitii, și când din brâsla lor se va

întempla a muri vre unulii întru scăpătăciune, sii vre,unulii de vre-o b6lă îndelungată, ori din slăbiciunea bătrâneţiloră trecute, nu va fi vrednici de a se chivernisi, s6ii de altă întâmplare dela Dumnedeii va căd€ în lipsă desevârşită, atunci
din cutia acâsta să se dâe ceea ce se cade, ca mortulii. să:se îngr6pe cu cele
trehuinci6se, după rândudla crestinâscă, și săraculii să se ajute după datorie; însă

acea cutie

să nu se deschidă de altulii, ci iar de față fiindii înaintea acestor
Tia
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.

să
șase ce ai pusi pecoțile să se deschidă, și luândii banii ce va fi trebuință iar
se pecetludscă la locii, și de nu vor fi cei dântâiii cară aii pusit peceţile, să fie

alţii în loculii lori a pecetlui, cinci sâit șâse de ispravă din blănară îi cojocari;

canzanlii și alţi negustori, ce aducii inariă de Țera căzăcâscă, din Braşov și dela,
Lipsca, însă Raelele ai prâ puternicii Imporății, să nu fie volnici a 0 deslega,
ci ântâii să dâe scire Chiureiu-bașii, carele cu șese proesti să mârgă ca să fie

față la deschiderea mărfii, și puindii preţii ce se cade prin toemâla ce vor face
să cumpere și să iae cât le va fi. de
trebuință. Marfa de Rumeli să nu fie volnici negustorii cei ce 0 aducit nici să
între dânșii, fie-carele după acelit prețit
o deslege fără
aică, nici să o
Başii să mergă
o ine; tâtă cu

de scirea Chiurciu-Bașii şi acelor-l-alți
vânqă cu blana și cu pelea, ci ântâii
din preună cu cei-l-alţi proesti să o
râdicata așișderea şi cazaclii cum și

puternicii Imyperăţii

toti

cu râdicata

să o venqă

proestă, nică să o lucreze că
să dâe de scire Chiureiutocmâscă și dândii preții să
lipseanii, însă raele a pre

la brâsla blănarilorii,

iar să nu

ție volnici a lucra ci marfa aice; Vulpele, jderii, pisică, şi alte măruntai de
cojocărie nime a strînge, fâră numai de o va strînge și de va cumptra pentru
trebuința sa, a-și face lui-și haine de purtati, iar într'altii chipil de se va amesteca la marta ce este a blănarilorii, și-l va dovedi Chiureiu-Bașa cu isnafulii
stil, să-i iae pe sâma cămarii Domnesci acea martă. Bogasieriă, să nu aibă voie
să cumpere, sâit să lucreze marfă cojocărâscă, nică să ţie în prăvălie, s6ii în casa
Imi haine blănite, nică să blănâseă gordii s6ii tivilichii, seii jubele, s6ii veri-ce
altii pentru negustorie, sii a sete în târgit să vândă, ci cu totulit să fie popriți

a nu se amesteca întru nimicit la meșteşuguli cojocăriei; nică unulii din blănari
să nu fie volnică a merge să lucreze la vre-unuli, ci fără de ai fi meșşteșugulit

cojocăria, ar cumpăra marfă pentru negustorie, căci dovedindu-se i se va iace
pedspsă, afară numai când va cumpăra cine-va martă pentru a sa trebuință și
îmbrăcăminte. Când va veni marfă, adecă săngeapii, cacomii, laţcă, dihorii, pisici,
altă marfă mai ușoră, să aibă blănarii a o împărți cu toţii, far de nu le va ajunge
spre a lua fiesce-care cât "i este .trebuința, atunci să iae doui blănari până la
cinci sute de săngepi,

ca cu acestit mijlocit să se pâtă chivernisi toți; hârşile dela

mocani și peile dela scaune, care vor fi de trebuința meşteşugului cojocăriei, să
se protimisescă ântâiii cojocarii pământeni ai breslei a cumpăra, apoi ce va ri-

mânea să iae și străinii, însă cojocarii pămâuteni să aibă a da fâie la Chiureiu“Başa de câtă sumă de pele va fi trebuință la totii rufetulii peste anii, care acea
sumă să 0 cumpere cu prețulii ce vor da străinii şi cele-l-alte să se vină li
streini. Aşișderea, fiindii-că s'aii fostii jăluiti în anii trecuți toţi ișlicarii asupra

cojocariloriăi bașealii, că nu urmeză a cumpăra martă de cojocărie grâsă numai,
cele ce le este trebuință meşteșugului lor, adecă hărși negre de căciulă de pre
la mocani, și pei de blană de cojoce de pre la măcelară, ci dela o stemă de
vreme încoce, s'aii apucatii de strîngii și marfă subțire, ce le dicit stârpituri, care
este de trebuința meșteșugului islicarilorii și o precupeseii vindend-o printr'ascunsii
pre la străini, altele le vindii din prăvălii de-amână la mușşterii, Sar cele proste

ce le rămânii le vind lori cu preții mare. Și ati cerutii ișlicarii, ca să aibă
dreptate la acesta, spre a fi opriți, a cărora jalbă și cerere fiindii cu cale după
cercetarea ce s'a făcutii,, am aședatii și acesti pontii în hrisovulii acesta alii
Domnie

mele, ca, cojocarii bașcalii de a nu mai cumpăra pică

dela mocani, nici

dela măcelară numai marfă ce lucrezi și la meșteșugulii ce aii, precum mai susil

se artă, iar marfa subțire, care este de meşteșugulii islicarilorii, să fie opriți
numiții cojocari bașcalii, de a nu mai cumpăra, nică dela mocani, nică dela alţii
nimenea, ce le sunt obicinuite de le stringii islicarii, iar carele se va găsi, să scie
că acea marfă se va lua pe sema cămerii. Cei cari vor fi să se ine dela stăpâni

ca să-și deschidă prăvălii, să m'aibă voie de

sineși

fără de voia stăpânului

și

fără de voia dela Chiurciu-Bașa și de la ruteții, ca să-l cerceteze ântâiii de este
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vrednicii a ave prăvălie şi a se ntmi meșterii, și de scie meşteșugulii desăvârşitii. .
iar după ce va Ina voie și se va ved6 că este destoinicii la acâsta, să de ântâiit
taleri 20, după cum le-aii fostii obiceiti, însă taleri 10 Chiurciu-Bașei și taleză
10 Ia cutie,

și așia va deschide

prăvălie;

ucenicii

să nu fie volnici

să iasă

dela

stăpânit până la sorocii, cât îi va fi toemâla, nică să-l primâscă altii nimen6 din

cojocari. Așișderea și după ce-și va împlini ucenicia,

încă

să nu fie volnicii să

iasă şi să nu li primâscă nimen6 până nu va sluji stăpânului săii cu simbrie unit
anii, cum a fostii obiceiii. Când se va întâmpla a veni nescai-va. cojocari străini
de prin tralte părți, să nu fie volnici a deschide prăvălii aici, până nu-și vor

lua ântâiii bir dela cămară, și până nu-li va cerceta Chiureiu-Bașa și rufetulii, iar

după ce-și va lua hirit și se va cerceta, de va fi vrednici, cu meșteșugulii pre
deplinii, atunci cu scirea Chiurciu-Bași și a rufetului să aibă voie a deschide
prăvălie, dândi banii cutiei. Să aibă Chiurciu-Bașa, din preună cu totii rufetuli
lor purtare de grijă, în t6tă vremea a cerceta și a găsi pre toți cei ce ar vrea
să păgubescă vama Domnâscă, dintre acesti rufetii ali lor, și pre cure-lii va
dovedi întru acestă faptă, să aibă ali da la vel vameșii, ca să-și plătâscă vama,
obicinuită pe deplinii, și încă să-i facă și cercetare ca să fie spre pilda altora.
Chiurciu-Bașa să aibă purtare de grijă pentru blănile de ori-ce felii, care faci
cojocarii, ca nu numai: curată să le lucreze, ci nică mici să nu fie, făcondu-le
întocmai după măsură și .... celii cuviinciosii, ferindu-se de a nu le face mici
și prâste s6ii putrede, ai ne potrivite sc ne cusute bine, pentru că nu numai
vor perde privilegiulii acesta, ci se vor și pedepsi; deosebitii dicem mai cu strașnică poruncă, pentru prețiit a tote feliurimele de blane, să se ferâscă ozi-care
blănariă a nu cere preții mai multii preste ceea ce se cade, după năravulii ce aii
avută, ci numai cu preții drepti să-și vindă marfa, pentru căci de acesta se va
face cu dinadinsulii cercetare în tâtă vremea, de față și pre sub cumpătii, şi pre
care blănarii "li vom dovedi, că aii cerutii şi atit luatii preții mai multii preste
ceea ce sai căqutii, nu numai că-lii va perde, ci se va pedepsi forte. Aceste tâte
câte orânduimii mai susii, pentru numitulii rufetii ali blănarilorii și alit cojocarilorit, strașnică poruncă să aibă Chiurciu-Bașa, de împreună cu cci-l-alți proestă
ai rufetului a le păzi nu numai ei, ci și pentru toți câţi se află în numărulii
rufetului, cu meșteșugii, să aibă purtare de grijă în tâtă vremea, spre a le cerca
ca să le urmeze ca. unii ce ei ai a răspunde și a da s6ma pentru toți cei-l-alţi,
iar când vre-unulii în potriva poruncii va urma cevași, ori va face blană mai
mică din măsura cea hotărită, putredă și ne potrivită, oră va cere și va lua preții
mare preste ceea ce sait cădutii, ori va mizdui vama Domnescă, acei proesti și

cu Chiurciu-Başa, ca nisce însuși vinovaţi vor avea a se pedepsi și ci fără de :

nu avea cuvântii și pricină de îndreptare că m'aii sciutii, sâit să arete pre celii
vinovatii, de a remâne ei îndreptați, căci pentru aceea sunt rânduiți proesti
să-și cerce și să-și povăţuiască rufotulii în tâtă vremea, și Gmenii rufetului să fie

aleși și sciuţi, și pentru aceea li s'aii făcută de cătră Domnia me aceste privi-"
legiuri la câte seriemii mai susii, Câţi dâr luerâză aceste meşteşuguri, acei atia
se cunâsce de blănari și cojocari la breslă, și ei ait a, cunosce de mai marele
lori și povăţuitorii pe Chiurciu-Bașa și a se sci pe sineși fio-carele dinta'nșii .
că sunt legaţi la brâslă și supuși Chiurciu-Bașii a da ascultare în t6tă vremea,
iar pre cei nesupuși

să aibă Chiurciu-Başa ai arăta, ca să se pedepsâscă de cătră

Domnia me. Intărimii dr hrisovul acesta cu îusâși credința Domniei mele I&
Nicolae Petru Mavrogheni Voevodii şi cu credința prâ iubiţilorii Domniei mele fii
Constandin Vodă, Petru Vodă, și cu totii sfatulii D-lor cinstițilorii și credincioși
hoerilorit

celorii mari ai Divanului

Domniei mele:

Pan. Dumitrache Ghica vel bani,

Nicolae Brâncovânu vel vist., Stefan Parscovân vel vornicii de "era de susii, Pan
lanache Văcărescu vel vornicii de Țâra de josii, Gregorie Bălânu vel log. de era

de susii,. Nicolae Filipescu

vel log. de TȚâra de josii, Costache Mavrogheni vel

GO.

V.

A,

Unecmă

vel post., Costache Racoviţă vel comis, Ioan vel cluc.,
spăt., Costandin Filipescu
vel,
Alecsandru Văcărescu vel stol. — vel sluje— r,
,
păharnicii
Vasilache vel
întru
acesta
hrisovulii
Pitar și ispravnicii, Nicolae Filipescu vel log. Seriindu-se
ântâiulii ani dintru ântâia Domnie a Domuiei mele, aici în orașulii scaunului
Domniei mele Bucuresci, de Gheorghe logofăti za Divanii, la anii dela nascerea,
Domnului Dumnegeit şi mântuitorulii nostru, I6tit 1786, Decembre 20 (1)».

Fată, și bărbierilorii cum
Hrisovulă

le renoiesce Mavrogheni

Vărbieriloră

privilegiurile:

din Ducurescă

«De vreme ce rufetulii bărbierilorii meşteri, cari locuescii aici în oraşulii
cuprinde
Domnici mele Bucuresci, ait avutit obiceiurile și aşezământurile ce se
protounii
şi
avutit
ati
aşişderea
vechime,
din
nainte,
din
mai
mai josii, încă
chiși
grijă
de
purtarea
meșterii mai mare preste dânșii, adecă staroste pentru

r

vernisirea rușfetului lori, cară obiceiuri cerendii a li-se întări și de cătră Domnia
vedutii

ami
m6, după ce m'ami pliroforisitit ântăii că le-ai avutii acestea, și
Alexandru
înşine la măna lori, atâtit hrisovulit Domniei sale fratelui Grigorie:
Vodă
Ipsilanti
Ioan
u
Alexandr
sale
Domniei
Ghica Vodă ot Istit 1768, i hrisovul
mai
Vodă
u
Alexandr
sa
Domnia
de
iarii
întărită
anatora
o
și
cum
ot Iâtit 1775,
Nicolae
ui
răposatul
sale
în urmă făcută la I&i 1780, i din hrisovul Domnici
și sail
Vodă Caragea, cu I6ti 1782 Maii 12; amii poruncitii să al6gă staroste
aibă
să
ca
mele,
Domniei
alti
hrisovii
acesti
datii
i-amii
căruia
ales pe... . .
împreună
elit
și
aici,
do
a fi staroste și purtătorii de grijă preste toți părbierii
'lorii ce
cu 6 epitropi meșteri ai breslei acesteia mai bătrâni şi mai de cinste ai
adecă:
ei,
între
aii
ce
a
orânduial
vorii fi să păzâseă
s6ă
1) Toţi câți lucreză meșteșugul acesta aică în Bucurescă, ori pământeni,
felii
ori-ce
sâi
Sârbi,
,
Dorobani
Călăraș,
sâii
străini, din oră-ce parte arii fi veniti,
ce-i
de slujitorii arii fi, să aibă a asculta de starostea și de cei 6 epitropi la celea
va povăţui pentru ale meșteșugului.

2) Pentru ucenici când vorit vr6 să iasă de pe la meșteșug, să fie datori
iar
a da de scire stărostiei și epitropilorii, ca prin scirea și voia lorii să iasă,a luă
scă
îndrăsnâ
nu
să
de sineși să nu fie volnicii, nică vre-unulit din meşteri
E
uceniculii altuia,
vre-un bărbierii,
facă,
să
greșală
ori
;
întâmpla
va
se
3) Când
bine, ori de a nu păzi bine Duminica şi alte sărbători, sci judecată
eu altulii pentru ale meșteșugului, să nu fie volnicii Doeriii mare,
zapeii a-i judeca, fără numai starostea dimpreună, cu epitropii să-i
îndrepteze după obiceiii şi orânduială, certându-i şi dojenindu-i
|
”
,
vor face,

de a nu lucra
să aibă unulii
aga seit alți
judece și să-i
după vina ce

4) Până nu-și vorii deschide meșterii mai de cinste prăvăliile, să nu aibă!

voie cei-l-alți bărhieră a-și deschide.

Și pentru cutia de milostenie ce aii avutii

obiceiii a ţin6 brâsla acâsta, să ine dela totii meșterulii câte bani trei, i de săcaltăse
câte bani doi, dândit acești bani ori-cine arii lucra meșteșugulii acesta, și
cât
stingă în cutie la starostea, care cutie să se ție pecetluită, atât de starostea

să
și de epitropi cu pecețile lorii și să se păzâscă preste anit ca dintr'acei bani
mortea
la
i
ei,
it
prăznuesc
ce-lii
va
Paraschi
nei
prapodom
praznic
la
se cheltuiască
vre-unui meșterii

din brasla, lorii, ce nu va ave cu ce să i-să facă trebuinci6sele

îngropării și ale pornirii, dintru acei bani, să-lii slujescă şi să-i facă pomenirile
lui; cum și de va răminea vre un meșteri de ai lor la slăbiciune şi la sărăcie

din b6lă, sâii din altă întîmplare, iară dintre acei bani să-l ajutoreze cu cea ce

(1) Condica No. XV, fila 24:

ÎsronzA

Româsrton

.

.

6l

va fi cu cale după starea lui, pentru care aceste cheltueli când se va

întîmpla,

la trebuință a se face, cu toți împreună să deschidă cutia, și cu sfatii de obște
al epitropilorit să se cheltudscă, și atâtii de banii

ce vor strînge la cutie,

cum

şi de cheltuiala ce se va face la celea mai susii arstate, în toți anii să aibă
starostea ași da socotâla înaintea acelora ș6se Epitropi, ca să i-se cunâscă de-i
este slujba cu credință s6ă nu, care acestea obiceiuri și aședimântuă le-ait avutii
brâsla barbierilorii încă mai dinainte vreme,

după cum ne-am adeveritii din hri-,

sâvele frațilorii Domni ce s'aii isi mai susii. Dreptu acea și Domnia mea, le-am

întăritii vechiulii obicei şi orânduiala lor, ca să se

urmeze

precum

poruncimii,

pentru carele s'aii dat domnescul acesta, hrisov întărit cu însăși credința Domniei
mele I6 Nicolae Petru Mavrogheni Voevod şi cu credinţa pre iubiţilorii Domnii

mele fii: Constandinii Vodă, Petru Vodă, mărturii puind şi pe Dumnslorii cinstiți

și credincioși boeri cei mari ai Divanului Domnii mele: Pan Dumitrache Ghica
vel Ban. Pan Nicolae Brăncovânu, vel vist., Pan Stefanit Praşcovânii vel vor.

de "Țâra de susii, lenache Văcărescu vel vor. de 'Țâra de josit, Costache Mavrogheni vel spăt., Costandin Filipescu vel Post., Ioan vel: Cluceriii, Pan Costandin Racoviţă vel comisii, Vasilache vel păhar, Alecsandru Văcărescu vel
stol., —-vel slug., ... vel pit., și s'aii serisii hrisovulii acesta, întru ântâiulii anti

al domniei n6stre, la leat de la -zidirea lumii 7292, jar dela nascerea Domnului

Dumnegei

și

mântuitorului nostru 1. Hristos, l6t 1786, Decembrie 22 (1).

|

Toţi boiangiil se oferescă să renunțe la prăvălil deosebite și
constituesci prin asociaţiunea muncel lor, o Pepzane, o anume instalare

pentru.

vapsirea

stofelori.

Domniloruli

le

dă

hrisov.

un

anume

!
Hvisovulă ce saă dăt rufetului Voiangiiloră.

«Fiind-că Doiangii din Bucuresci după hrisovulii ce li sait dat de cătră
Domnia mea, spre a îi și că rufetii întocmitii cu nizamulit ce li se cade și cu

privilegiulii Domnescii; ca un meșteșugii trebuinciosii ce este şi acesta norodului

„Bucurescilorii, după cum și tuturorii altorii rufeturi li sati dat hris6vele Domniei
mele, ne-ait dati jalbă în urmă, cum-că s'ait unită cu toți cei ce a intrată la

rufetalii atesta, și sait aședatii ca să fie numai o cherhanea de lucru. meșteșu-

gului acestuia aici în Bucuresci, la care să lucreze toți cei ce sunt rufetiu, făr
de a nu ținea aiurea, prăvălii de boiaugerii în Bucuresci, și din bună voia lor
alt făcutii aședământii cu egumenu mănăstirii Zoodoh-Pighi de le-ai dat o prăvălie :
a mănăstirii, lângă porta de josii a curței vechi, să o facă cherhana, și să de lu
mănăstire pe tot anulii câte tal. 300 și 20 oca făclii de ciară albă, în s6ptămâna

cea mare a postului de lângă pașei,

învoindu-se și pentru

cheltuiala

cea

tre-

buinei6să acum la facerea binalii, și ait datit la mănăstire Zapisii iscălită, care
Sati vedutii de Domnia mea, cu coprindere pe largit de tstă simfonia lor, asupra
căruia ait cerutit de la Domnia n6stră întărire, a cărora cerere fiindii cu cale și
fără de nici o stricăciune, sâit vre o pagubă obştiei, sait primită şi de Domnia

mea, și le-amit dati acesti

Domnescii

al nostra hrisovă,

prin

care

întărimii

așeqământuli ce-lit ait cu mănăstirea 7oodoh-Pighi pentru prăvălia cherhanalei.
Ca să se urmeze întocmai și întru tâte după zapisulii lor, poruncimi ca ui(1) Cond. XV, fil 29.

A,

62a

Unrciuă

menea altul să nu fie volnicii a ţinea altă prăvălie
lucreze meșteșugulii acesta, ori basmagiit, ori rufeti de
veni-cine, după hrisovulii ce li s'aii datii, afară numai
“la rufetii
la, care să Increze toți aceștia ce aii intrati

“aşedământii la Zoodoh-Pighi,
a

deschide

„fără numai

aiurea

prăvălie

la unii loci întru

de boiangelic, nici să
altă breslă, ori măcarit
dintru acestă cherhanea,
și ai datii zapisii de

fără de a nn avea nici însuși
și

a

meşteșugulii

lucra

0 cherhanea

ce

s'a

parte,

întraltă
sus;

numitii mai

de

unul

ei voie

acesta

după

cum

Saii unitii și sati aședatit ci între dinșii în serisii; de care poruncimii Dumitale
Vel. Agă să opresci pe toți aceştia a nu lucra acestii meşteşugii și a nu ținea
altă prăvălie de
lucreze; dară și
spre anu căuta
peste cea ce se

lueru boiangelăcului, fâr de numai acestă cherhanea a lorii să
ei să aibă a păzi dreptatea meșterilorii la plata boiangelăcului,
cu acâstă pricină de oprirea altorii prăvălii, preţ de plată scumpii
cade, ci după cum saii urmati și până acumii cu acelă preții

obisnuiti să lucreze şi de acumii înainte fără de a nu strica. haina cuivași, sait
a face alto înșelăciuni, pentru că Domnia mea, după cum voim folosulii lori
spre a se hrăni şi 2 se agonisi din munea meșteșugului lori, asemenea voimii

întăritit hrisovuli

și dreptatea norodului de obște să se păzâscă; și am

acesta

cu însăși Domnâsea n6stră iscălitură. și pecete, și cu mărturia pre iubițilorii
Domnii mele fii: Constandinii Vodă, Petru Vodă, Iosifă Vodă, și a Dumnlorii

ciustițilorii și credincioșilorii: boerilorii cei mari ai Divanului Domnii mele: Pan

Nicolae Brâncovân, vel ban, Manolache Brăncovân vel vorn. de Țâra de susii,
Scarlatii Grecân vel vist., Radu Slătinenu vel vor. de Ţera de josii, Ioanii vel
log. de 'Țâra de susii, Constandin Stirbei, vel log. de Ţâra de josit, Nicolae.
Mavrogheni vel spăt., Costache vel post., Dumitrache vel comis, Tenachi Mavrodin vel clucer., Teodorache Tufânuli vel pahar., Alexandru Văcărescu. vel
stol., Mateiii Cantacuzino vel slug. Stavarache vel pit. și ispravnicii, vel log.

scriindu-se hrisovulii acesta întru al treilea anii al Domnici mele aici în orașu

Bucuresci la 1& 1788, Iunie 13, de Răducanit Poienariit logf. de Divanii (1).

Importante sunt şi următârele dou acte ale lui N. Mavrogheni,
relative la Evrel. Primuli le dă staroste și scutiri de biruri, regulându-I
la ruptă. Ali doil6 le acordă

găciuni în mahalaoa orașului
lanuarie

dreptulă

în Bucuresci.

Starostele Iosif Simon

10.

Hisovulă

de a-și construi

Ambele

o casă de ru-

sunt din 1787,

ni e deja cunoscutii.

stavostei de Lerei.

«Datamit Domnia me acestit hrisovit lui Iosif Simon, pre care l-amit ficutit
Domnia m6, staroste de ovrei, pentru care văquiii Domnia m6 hris6ve Domnesci
întru care scrie, cum că ait avutii aceste obiceiuri, adecă, era elii împreună cu
toți ovreii, apărați de alte dăjdii ce ec peste anii dela, visterie, fără de numai
vuptârea lori, după cum; era aședaţi la cămara Domnâscă, Pricinele cele mai
mici ce av ovreii între dânşii le judeca starostea, iar cele mai mari în care nu

era odihuiți

pe judecata

lui, dumnâlui vel cămăraşii. - Starostea și casa

lui era

apărată de famărităi și de alte orânducli, dijmăritit pe drepte bucatele lui. Pentru
câți stupi ave nu plătea, și când stringea banii dăjdiei dela ovreă, lua de nume

câte Dani trei-decă pentru ostendla lui, și fiindii și vechilii de hahamii-bașa, lua
(1) Condica

XV,

fila 87.

Îsronra Româsir.onă

"de toti ovreiulit casnicii câte taleri 1 pre anii

după orânduâla lor.

Asemen6

Ga

și alte venituri

a le hahamului,

ține ovreii și povernile ce le-aii avutii făcute

cu
cheltuiala lor în Bucuresci, pre locul ce li s'aii -datii dela
Domni și Sinagoga
lor. Deci acele mili și obiceiuri ce le-ai avută și dela alți frați
Domni, cari mai
susit artă, ne-am milostiviti și Domnia m6 de le-am întăriti
i ; pentru care poruncim și vouă tuturorii ovreilorii să aveți a-lii sei de staroste
, să-i dați supunere și ascultare ce se cuvine. Așișderea să-lii protimisiți ori
unde și întru tote
locurile ca pre unii staroste alti vostru, că pre cel ce va
arăta starostea împotrivitorii, neurmătorii și nesupusă, se va pedepsi. Și anii întăritii
hrisovulit acesta,
cu înseși iscălitura Domniei mele și pecete şi cu credința pr6
iubițilorii Domnici
mele fii, Costandin Vodă, Petru Vodă, martori puindii şi pre
dumnâlorii, cinstiţi
şi credinci
oși boerii cei muri ai Divanului Domnici mele: Pan Dumitr

ache Ghica
vel banii, Stefan Prescorân vel vorm. de 'Țâra de susii,
Ianache Văcărescu vel
vist., Manolache Brâneovânu vel vorn. de era de susii, Grigore
Bălân vel logof..
de Țâra de susii, Nicolae Filipescu vel vorm. de Ţâra
de josii, Costache Mavrogheni vel spăt., Costandin Filipescu vel post. Ioan vel clucerii
, Costandin Racoviță vel comisii, Vasilache vel păharniză, Alexandru vel. stolnici
i — vel slugerii,
— pahamicit — vel pit. Şi s'aii serisii hrisovulii acesta
la anulit dela spăsănia
lumii, 1787, în luna lui Ghenarie 10, de Răducanu, logof.
de Divanit» (1).
Hrisoxulă ovreilorii pentru case de rugăciuni,

«Tuturorii ovreilorit câți

sunt locuitori aici în orașulii Domnici mele Bucu- resci, ca să aibă voie printr'acestii ali nostru hrisovii, Domnes
cit a-și face o casă cu
două odăi, ca să le fie pentru rugăciunea, lorii cea din tâte
gilele, aici în mahalaua
Popescului, pe unii locit care, în Divanulii Domniei n6stre,
s'aii adeveritii că ati
fostii alii lorit cumpăratii mai din nainte, pentru care
ai făcută cu toţii. jalbă
și plângere dicendii, că şi mai dinainte ait avutii
casă pentru rugăciunea din
tâte dilele aici în târgii, și ca să ne încredinţămii mai
bine de adevără, am cercetatii prin marafetulă dumneâlui vel cămăraşii,- trimițândii
'omii credinciosii ali
Domnici mele la acea mahala, unde ai fostii avutii casa
aceca mai din nainte,
și pliroforisindu-ne Domnia mea, cum că adevăratii a
fostii avutii; ne-amă milostivitii şi le-amii fostii datii voie printr'acestii hrisovi
alii Domniei mele, ca să-și
facă după plăcerea lori o casă eu două odăi, unde să-și
facă rugăciunea din tote
dilele, ne supăraţi de nimene; pentru care poruncimii
Domnia m6 zapeiiloră să
apărați ca să pâtă îi ne supăraţi atât de cătră mahalagii,
cât și de cătră nimen6,
nică unii felii de supărare să nu aibă, că așia este:
porunca Domniei mele. Și am
întăritii hrisovulii acesta cu însăși iscălitura Domnici
mele și pecete, și credinţa
6

iubiţilo

rii Domniei mele
”
fii ) Constandin Vodă, : Petru Vodă marturii puinail
!
.
)
l
ȘI pre dumnelorii cinstiţi și credincioși boeri Divanu
lui Domniei mele : Pan Dumitrach Ghica vel

banii, Stefan Preșcovân vel vorm. de. Țâra de susii,
lanache
Văcărescu vel.vist., Manolache Brâncorân vel vornicii
de 'Țera de josii, Gregorie
Bălân vel vorn. de 'Țâra de susii, Nicolae Filipescu
vel log. de era de josii,
Costandinii Mavrogheni vel spăt.. Costandin Filipescu
vel post., loan vel elucerii,
Costandin Racoviţă vel comisii, Vasilache vel pahar., —
vel slugerr, — vel sărdar,
— pel pit. Și sait scrisă hrisovulii acesta la I6tit 1787,
Ghenarie.10, de Răducan Poenariit vel log. za Divanti (1).
PNI
-(1) Condica No. XV,

fila 31.

N

i

V. A. Uhreriiă -

.

alte două hrisove dela
Toti la. regularea brestelori numerămii şi
|
|
N. Mavrogheni. ilorii din 1787,
Primului este actuli relativii la rufetulii șelar

Octomwvre 9 (1).

4

Cartea starosteă de șelari, 1787 Oct. 9.

«Dat-amii cartea D-uiti mele lui .....

pe

care Vamii făcutit staroste și

din Bucuresci, ea împreună cu d;
- purtătorii de grijă peste toți şelarii de aicea
bătrâni şi mai de cinste ai lori, se
“4 epitropi meșteri aă breslei aceştia, mai
câţi lucreză mesteșugulii acesta al
păzâscă orânduiala ce ai între ei, adecă toţi
, să aibă a asculta de staroste
streini
sâi
şelăriei aicea în Bucuresci, ori pământeni
la cele pentru a meşteșugului. Pentru
și de acei epitropi la celea ce i va povăţui
i să fie datori ada de scire starostici
ucenici, când vor voi să i6se de pe la meşter
iasă, iar de sine'și să nu fie volnicit a
să
i epitropilorii, ca prin scirea și voia lor
a lua uceniculii altuia. Cândii
eşi, nici vre unulă din meşteri să nu îndrăsnâscă
un şelari de a nu lucra bine, s6il
se va întâmpla, oră greştlă se va face “de vre
ui, să nu fie volnicii nimenea a
șugul
judecata unuia cu altul pentru ale mește
epitropii să-i judece și să îndrepteze
judeca fâră numai starostele dimpreună cu
dogenindu-i după vina lor. Așișderea
după obiceiii şi orânduiala lor, certându-i și
ait tte vufeturile) în care cutie
cum
se aibă aţinea cutie de milostenie (după
Duminecă, câte bani tii, i de calfă
să se ia de tot meșterulă, din Duminecă în
să-i

meșteșugulii acesta și
câte Dani doi, dându-i acești bani ori-cine ar lucrapecetluită atâtii de staroste cât
ţie
se
cutie să

shiîngă în cutie la staroste, care
ă peste anii, ca dinti'acei bani să-i
și de epitropi cu pecetile lor și să se păzâsc
lor, care nu va avea cu ce
“heltuiască la mârtea vre unui meșterii din bresla
dintr'aceia să-l slujâscă şi să
rei,
pomeni
să facă trebuinci6sa, înmormântare și ale

un meșterii de ai lor la slăbiciune
facă pomenirile lui. Cum și de va rămâne vre iarăși dintracei bani săli ajutoși la sărăcie, din b6la si din altă întâmplare,
care acestea cheltueli, cândit
joze cu cea ce va fi cu după starea lui. Pentru ună 'să deschiţă cutia și cu
se va întâmplă trebuință a se face, cu toţi împre

și atâtii do banii co vor stringe
sfatii de obşte al epitropilorii să-i cheltuiască
cele mai susii arătate, în toți anii
la
face
_la cutie cum și de cheltuiala ce se va
i epitropi. Câţi străini şelari vor
se aibă: starostele ași da seamă înaintea acelor
meșteșugulii acesta al şelăriei, să
veni din strtinătate în Bucuresci să lucreze epitro
pilorii, ca să se cerceteze de
și
aibă datorie a da în scire întâiii starostei
cu scirea să aibă voie a deschide
este cu seiința moșteșugului pe deplinii şi așia starostei taleri doi şi bani 90; și
și
prăvălie, dândi havaetii la cutie taleri dece
iarăși la cutie

ie se aibă a da
calfa cândii va eşi şi va vrea să deschidă prăvăl
ce vor rămânea în loculii taşelari
de
feciori
iar
taleri 5: și havaetulii starostei;
parte, nici la alta, ce se urmeze
stii, acela să nu se supere a da nică la o
tălui
a pune și el paraua pe: stptămână,

cum ai pus'o şi tatălii stil. Pentru care po-

al sci de staroste și să-i da-ți
vunciimit Domnia mea tuturorii șelarilorii, să aveţi
voie să-i facă certare după
ere și ascultare căci celui împotrivitorii are
supun
vina lui».

(1) Condica XVII, Arch. Stat. fila 239,

-

-

,
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Prin acestălalti actii se numesce G. sin Ghica cuiungiit generală
peste toți cuiungii din Bucuresel:
« Datit-amii acestă Domnâscă a
sin Ghica Cuiungiii, pre care l-amii
Cuiungii din Bucuresci, ca să aibă a
preună cu bătrânii lor întocmai după
acesta, ca să fie păzite dreptatea și

nâstră carte, slugii Domniei mele Gheorghe
făcutii Domnia me Cuiungiii-bașa preste toţi
fi purtători de grijă rufetului acestuia, îmhrisovulii Domniei mele ce are rufetuli
obiceiulii loră. Pentru care poruncimiă și

vouă tuturorii cuiungiilorii din Bucuresci, să-lii cun6sceți de Cuiungi-bașa
proestosii al vostru și să'i dați căduta supunere şi ascultare la poruneiile Dom-și
nici mele, ce se vor da printrinsulii și la obișnuita orânduiala a, rufetului ce se
coprinde
în hrisovii. Cătră aceste, fiind-că numitulii Cuiungi-bașa se află slugindi
cămărei Domniei mele la trebile și poruncile ce-i dă, ne-amii milostivitii
asupra

lui și i-am datii să aibă și un omii scutiti și apărată de tâte dăjdiile și anga-

riile
fi de
avutii
bași,

visteriei și ale cămărei domnesci, întru nimică să nu se
posluşania casei lui, Așișderea și alte privileghiuri și
Cuiungi-bașii până acum, acelea precum s'a urmati la
așia să se urmeze și la el, spre a le avea». 1788, Sept.

supere, ca să pâtă
obiceiuri ce va fi
cei-l-alţi Cuiungi9 (1).

Decă breslele ai primilă dela N. Mavrogheni vechia protecțiune,
el nu se credu datorii a înțelege practica comerciului, cum îl pricepi

unil economiști astădi, ci esercită controlul cel mal neţărmurit asupra,
lui, mai alesii în orașe.
-

Imediatii cum veni în Bucuresci, stabilesce, la 17 86, nartu redusă

pentru băcănii și lucruri de mâncare. Acesti nartii. fu combina
ti de
vel Aga,

de I6n Medelnicerul (2), Pahaniculti Enache Lehliu şi Nicola
e

Stolniculă (?) (2):

Pitacă cătră boerii epitropi din 1786, Mai 22, ca împreună cu
Aga se facă
cercetare de nartii «băcăniilorii, de .tâte felurimile, pentru
pâne și pentru carne,
în ce-chipii era nartulii cu care se urma până acum și cum este
cu dreptate de
a se urma?,.. și pentru tâte să ne daţi pliroforie în serisii, cu
arătare pre largi» (3).
Y

In

lunie

26,

anult

următori

1887,

se

promulgă

cu

pitacii

domnescii -unii nartă generalii întocmitii de o comisiune, în
care a
lucrată și Stolniculi Dumitrache, autorulii istorie evenimentelo
ră .
care se termină cu pacea dela 1774 (4). Acesti nartit general
ii (5)
este din Cod. No. XVIIa Arh. Statului, la fila 202-208.
Preţul
(ID) Cod. XVII,
(2) Cod.

fila 327 verso,

No, XVII,

fila

16

şi

17,

(3) Cod. No. XVII, fila 7.
(4) Vegt lucrarea m& în analele Acad, române,
(5) Urmează în anexă.
Îatoria Româniloră de V. A; Urechid,

pe 188$.
a

Dsk

V. A. Unecută

|

GL

vacă 2 parale
ocalei de carne.de die 3 parale și o lescaie și c6 de
|
Se
şi o lescaie (1).

dele pitacii sta-

20, N. Mavrogheni,

In același ani, 1787, lunie

|

|

Dilindu nariii şi la cărămidă:

cărămidei și obligândi
Pitacii cătră vel Spăt. și vel Aga, punândii partii loci, iar chiria adupre
doui
pre cărămidară să o facă bună, adică miia, taleri
veliţii boeri să fie con2 1/2. Totit-o-dată Domnitovulii ordonă ca
sului taleri

nartii și pentru cele-l-alte
vocați a doua di, ca împreună cu Mitropolitulii se facă

lucruri. 1787, lunie 20 (2).
!

Nu

numai

marti

|

,

|

la

impunN. Maviogheni

neguţilori,

der

la cel ce vindeau
«facea, — dice Dionisie Eclesiarcul— și cercănl pe
pâne

şi alle bucate,

şi pe la păcănii — cumpărând

(incognito)

câte

pedepsia forte vti, și
ceva și de-i găsea cu vindare 16, îl vidica şi-l
|
le lua gl6bă» (3).
rei şi. chiar la
„Dâcă pune narluri reduse- la produclele mâncă
orii Bucuresceni să-și facă
haine, N. Mavrogheni îndemna pre locuit

proviziuni de lemne

și de mâncare în limpiă utili. Este curiosi

(aculi următorii cătră vel Aga,

ca să îndemne

pre orășani

re
cheltui paralele în lucru zadarnice, ci să-și cumpe
de nevoie caselorit lor (4).

pi-

a nu-și

la vreme

cele

care anul trecuti s'aii plânsii
Pitacii cătră vel Aga, să îndemne pre orășeni,
âscă de ele, «să cumpără din
îngrij
că pai lemne de focii și sunt pre scumpe să se
precum este furnica; v&vreme,
diu
c
grijes
vreme, că și jivinele pămîntului încă
gătire pentru agonisita hranci
dată de faţă e Gmenilor, câtă mișcare face și. câtă
pămintalui, cu cât mai
fața
pe
ei cei de farnă, care este cea mai mică jivină
a; lorii. de iarnă a-le
nci6se
trebui
cole
vîrtos 6menilori, li se cade a socoti
m găsescede facă cheltuelele la
stringe .... pentra- acea dr fie-și carele, precu breruvi zădarnice, mai bine să
altele în zadarii, și își risipescit agonisita lori la, m, lemnele de foc, zahareaua
precu
cumpeve cele trebuincisse alo caselorii lori,
în zadar». 1787, lulie 14.

lor
mâncării și să se desobișnuescă a visipi cheltuela

N. Mavrogheni
Asupra. cheltuelilorit zadarnice ale bocrimei,

e:
forte aspru. Pitaruli [lristache, spun

«Apoi mai dede (N. Mavr,) un pizam,

Să nu umblămi cum umblamit
In zariflicuri șin plimbări,
Şi în alte desfrinări,

PI
(1) Cod. No. XVII, fila 908 verso.
(2)-Cod. No. XVII, fila 194,
(3) Tesari, t. II, pag: 168.
(4) Cod. XVII, fila 211.

1187, Lulie,

era
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Ci Greși-ce mai feriţi,
C'apoi vom fi pedepsiţi.
Noi după a nâstră fire,

O socotm îngrozire
Cu care Domnii s'aretă
Puțin înteiii, d'ocamdată; Și tot nu-i dam credăinîntit
Vedându-l

la fire blânâi,

Ci o socotem drept glumă,

Dar văgurăm că nu-i bună;
Că de o mică pricină
"Te pomenti că-l anină

Mai ave obișnuită
Unii tunii stra, nelipsit,
La, unii câsti îl slobod6
Când strâjile se porns,
„Ca, să fie semni

de strâjă -

Micii și mare saibă pază,

Dela unii câsii să nu âmble,
Nimeni, nici să se mai plimbe,
Nici călare, nici cu butea,

Că ştrenguli îi va fi munca.
Deci, noi ne mai speriarăm,

i

De plimbat ne mai lăsarăm;

!

ȘI cum audem dând tunulii

Numai toţi p'a casă drumulă!
Și nimeni nu îndrăsnâ
Să st6 la musaaverea,...» (1).

Pentru ajutorarea. afaceriloră publice și ale comerciului, N. Ma- .
vrogheni, avu ochiuli atenti la menziluii s6i posle. Domnitorulit
căută să. împucineze abuzurile ce se făcea cu menzilurile și, între

altele, dete pitacii la toți căpitanii de menziluiă de pre margine,
a aflati Vodă

că ei dau

teskerele

că

de câte.2 cal și încă Și.ună surugiii

cu calulă seu, la ori-cine vine de peste Dunăre şi din Moldova, Și că
sunt obligaţi să le d€ apoi și căpitanii de menzili din lăuntrulă ţărei,
in locii de unii cală de călărie pentru olaci și unulii cu Surugiulă.
Să lipsâscă edeculii adaosi de unii ali duoilea calii. Numai ia cel

cu fermanii sâi buiulurtani
Intre măsurile

să d “doui cal (2).

lui: N. Mavrogheni

relative

unit pitacii din 1786, Iulie 18 (3) oprindu
a păcurel

n6scă

din Moldova.

(1) Buciumuli, de Boliac, 1863, pag. 28,
(2) Cod. No. XVII, fila 181 verso.
(3)

Cod.

No.

XVII,

fila 55

verso,

|
la vămi,

ami

aflati

intrarea în Ţera Munte-

V. A. Unccură

08

erati arendate.
La Ianuarie 1; 1789, vămile de la fruntarie nu
la toți ispravnicil, să
Deci N. Mavrogheni a trămisii pitacii circulară
încredere pre lângă
rânduâscă la fie-care vamă câte uni omu de
i ce începe, cu
vameşulă celui vechii, cani să strângă venilulu anulu

(1).
catastifi, deosebiti, până se va vîndui altii vameșii

Va se dică erai

vămile

după unii farifu specială, iar nu în

Austriel cu
totulii conforme cu prevederile -tratatelori comereiale ale
Turcia, de a se plăti o taxă fixă de 30/0.

se explica pe
Ne arendarea vămilorii pe 1788-—1789. pare a
i acestul veniti în
împrejurările r&sboiului. Nu sait. găsită cumperător

de dincolo
vreme de resmeriţă (2). Sunt cărți deschise.la 22 județe
porunci cătră
de Oltu, cu data Octombre 31, anul 1788 şi alte 5

Buzescu și Iordan
5 judeţe oltene, trămise sub” adresa lui Pah. Ioniţă
e în regie, prin
“peodosie, ispravnici de Dolj, ca ei să caute vămil

men

.

de bună credinţă.

vămile, despre
De alt-mintrelea pucin. a trebuiti să fi produsi
anulii 1787,. MavroAustria mal alesii, de 6re-ce încă din lulie 1],
|
gheni opresce exporluli în Austria de zahere.:
lii de zachere, fie câtă
Civeulară cătră vătășeii plaiurilorii, oprindit exportu
porumbulii câtă le
numai
ia
să
e
indu-l
de puţină, .prin mocani Dârsani, îngădu
nu a şi-lii exporta. Domva trebui pentru mâncare aici în ţeră la strînsii, dâr
și potecile plaiului. 1787,
nitorulii ordonă pentru acesta, să se întărescă drumul
Julie 11 (3).

rlului
Acâstă probiţiune a exportului zaharelei, ba chiar şi a-impo
Februarie 3,
de ou-ce marfă din Austria, și Ungaria, este generală la
anul

1788,

din causa împregiurărei resboiului :
Cărţi la vătașii plaiuriloră

Domnitorul

le ordonă

să întărâscă

strașnicii paza hotarului şi drumul

ți mai multă a trece în
mergercă în lăuntru, «și de. astăqi înainte să nu îngădui
nică râmători, nici alti,
Jăuntru, nici suditii, nici marfă de a lor, nici zaharea
ţeră asemenea să

în
felii de' lucruri a le lorti, cum nici din lăuntru a veni aici totul să fie opriţi,
cu
și
lor,
a
marfă
de
felii
unit
vre
sei
“nu îngăduiți sudiți,
ca să iasă în
lându-se venindii din lăuntru vre uni neguțitorii raia
iar întâmp
ţeră, pre acela numai

să-lii laşi să vie cu marfa

lui împreună,

neoprită,

care

în mare urgie».
acestă pază să o faceţi negreșitii cum o poruncimii, că veţi cădea

(1) Cod. No. XVII, fila 121.

i
(2) Cod. No. XVII, fila 845.
versa.
191
fila
(3) Cod. No, XVII,

|
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Cu privință la protecţiunea ce N. Mavrogheni acordă. orașelori
în desvoltarea lor, avem.de înregistrată aci hrisovulă Ploescilor, “din
1786, lunie 24, ca vornicului. Moruz : să nu le ia taxe, ori chirii de

casă, și nici ună amestecii să nu aibă Moruz cu orașuli și nici cu
- loculă

din

jurulă

acesta este și a
Alex. Ipsilant a
scându-și greșala,
Moruzi. In urmă
nedreptate

orașului

fiind-că orașul,

fostii. moșie domnscă slobodă și cu nedreptate
dati orașului lui Moruzi. Ba încă la 1781, cunoînsuși Ipsilant a revocati hrisovuli său dată lut
Nicolae Caragea V. V. şi apol Miha! Suţu iar cu

au dati

aii reclamatii

până. la 6re-care. raze,

Ploescit lui Moruzi.

Contra acestor hrisove ultime

ploescenil cătră Mavrogheni, care acum iarăși declară

” Ploescii de orașii liberă (1),

XI.
Fdilitatea publică,

Centralisarea, puterel în mânile Domnului, îl obliga a se ocupa de
t6te cestiunile. Din disposiţiunile luate de N. Mavrogheni, din direcţiunea
edilităței Bucurescilor, avem de menţionati aci reintocmirea. gardurilori

înconjurătâre

Bucurescilor,

gardul

făcute, * cum .scimiă,

Ipsilante:

|

sub - Alex.

|

«l& N. P. Mavrogheni VV... D-ta vel Spătarii, fiindii-că ne însciințămii cum

că gardurile. care ati fostii făcute de jură împrejurii Bucurescilor s'aă stricati şi
prăpăditila unile locuri, cu totulii remâindi vracnisce, deschise, pe unde pote

intra şi a eşi nu numai cu piciorulă, ci și cu carulă și fiindit-că mahalagii sunt
datori ali face și alii drege la locă, ca unulii
muire ; iată. poruncimii dumitale, să rînduescă
marginei, ca să pue pre mahalagii 'să drâoă
stricate, întemeindu-le bine, precum ai fostii

virșescă până este și vreme

bună,

ce este pentru însăşi a lor împrejzapeii harnici prin tâte mahalalele
și să facă gardurile pe unde sunt
ântâiii făcute și în grabit să le să-

stândă zapciii d-tale -mumbașiii asupra lor,

până îlă vor isprăvi, cum poruncimii, fără zăbavă, remâindă deschise numai drumurile podurilor ce sunt cu străji. 1788, Octombre 28. (2).
N

(1) Cod. No. XVII, fila 44.
a
Se vede că de Moruzesei nu era mulțămitii Mavrogheni. .EL luă in 10 Iulie, 1786, dela
Vornicul Moruzi şi 14 săluge de țigani ce i s'aii fostii dăruilii dintre cei domuesci, de cătră Mihai
Vodă Suţu, sub cuvânt că acei țigani sunt de preste Dunăre, răia a împar. turcesci, 'ce potii
fi consideraţi ca ţigani domnesci, iar nu ca țigani particulari,
Cod. XVII, fila 29 verso.

(2) Cod. No. XVII, fila 338.
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Uni asemen6 gardă

nu era numai

pentru vama

orașului,

dâr

curiosi
şi pentru siguranța publică sub Mavrogheni. lată unit pilacii
şi călră Ceaușit —
“adresati de Domnitori cătră Logolslulii Spălăriel
a putulii fugi
din 1787, Februarie 4, — impulându-le că o mulere

din Bucuresci fără scirea străjilorii:
Pitacăi cătră

Logofătulii

Poruncimii Domnia

spătărici şi cătră Ciaușii,

din 1787 Februarie 4.

m& cătră Logofetulii al spătărici și d-tale Ciaușii spătărescii,

fugiti o matiere
fiindii-că ami luatii D-nia m6 însciinţare cum că astă-ndpte că vă : .de ce se nu
asuprăme
D-uia
tulburat
din Bucuresăă, de care fărte ne-amă

i6să ? și ce fel de strâjă păzescii, când poti și
fie strejile cu paza cea curiinc
v
adevărații vrednici |
_muerile a eși din Bucuresci n6ptea fără de nică o oprire ? cu
strejile bine
întăriţi
și
ochi
eţi-vă
deschid
dar,
sunteţi de pedipsa c6 mai gre. Ci
e altă
întâmpl
mai
se
nu
se
ca
ii,
împrejur
jurii
de
cilor,
Bucures
pre tută marginea
că în
,
strejarii
prinde
nw'lii
dată a put dosi omiăscii muiere din Bucuresci 'și 'a-

credința lui Dumnezei vă spânzurii încălțați-îmbrăcați!» (1).

|

Pentru grija pavelelor, a curățeniei stradelorii, era și sub
gheni totu Epitropia întocmită sub Ipsilante. Cutia acestei
i
era. însa slăbită în fonduri, din causă că boerii nu-și plăteai
datorite la îmbrăcare de caftanuri.
Atunci N. Mavrogheni, însciințatii că boeril ce îmbracă
de boeră, cum și ispravnicii ce se orânduescă și egumenil,

Mavroepitropil
sumele
caftane
nu mal

dat avaetulă lor la cutie -și fiind-că acești bani servescii la podu-

vile din Bucuresci:

«într'acâstă vreme

când

sunt cheltuelile gele

ale

la
d-lor boerilorii și ale egumenilorii, să aibă deosebire și ușurință
Și
data acelui -havaelii, din ceea ce da mai înainte, și' să dea totuși
icii,
ceva la culie,.... otărimii că dela 'vel Banii până la vel Posteln

vel Comisii
să de la cutiă câte: taleri 20, și dela, vel Clucerii până la
vor îmbrăca
să dea câte taleri 10; iar dela vel Sărdariă în josii, când
micii, cum Și
domnescele caltane, ori halia ori paialicii, până la celit
mari câte
ispravnicii, să d6 câte taleri 5, și egumenil mănăstirilorii
După care
taleri 20, iar ai mănăstitilorii celor-l-alte câte taleri 10.
1789,
acestă orinduială să aveţi d-vâstră boeri epitropi a urma».

Martie 24 (2).
Domnitorul

av în considerare dificultăţile boerilorii în timpulii

resboiului și de aceea reduse

darea, lor la cutia epitropici.

Indată după sosirea în țâră a lui N. Mavrogheni, el aflândă culia
(1) Cod. No. XVII, fila 126 verso.
(2) Cod. XVII, fila 349.
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îl.

epilropiei sleită,” ordonă Spătarului și Agei să oblige la repararea
„podurilor s6ă paveleloruă, pre chiar prăvăliașii s6u proprietarii de case,
fie-care în dreptul casei sale.
|
Eată pitaculi în resumatii:
Pitacii către spăt. și Aga
tirgii câtă şi de prin mahalale
să trecă nică călare. Poruncesce
„gați a drege pavâaua dinaintea
pod6ua să facă totit cu podene,
tufă și cu paie să le repare cu

din 1786 Iunie 20. Vodăa găsitii podurile din
forte stricate, așa că pe ucele ulițe nu pste obștea
ca tîrgoveții, prărăliașiii și mahalagii să fie obliprăvăliei și a porţii, pe unde este podul cu
iarit în mahalalele pe unde sunt făcute lesi cu
de acestea (1). |

Podurile pe apa Dâmboviţei se făcea, cum vădurăn, mal adese
de cătră mahalagii. Podului dela Radul Vodă a fostă -ficulii de cătră
egumenulii Monăstirei. La 1787, Aprile, fiindă stricată, Mânăstirea fu
silită, cu mumbașiri, să-lii restaure, der la 14 Aprile, se ridică mum-

bașirulăi. (2)
Mai este unii Pilacii din 1787, Decembrie 9, călră boerii epitropi, .
pentru podulii ce sc face în mahalaua sfinţii Apostoli (3).
Epilropia este sililă a da sâmă

Domnitorului (4).
Una

E

din preocupările

Bucuresci.

Dăm

în 1788, August 31, prin cartea .

lui N. Mavrogheni,

fu înmulţirea

apei

în

la anexe actele lui, relative la întemeiarea conduc-

telorii de ape, adusă la casa, principală de ape, lângă Diserica lui, unde

construi unii chioșcit frumosi, care deveni locul de preămblare a
totii orașuli și a lui Vodă. Acolo ave el și o villă, de care vorbesce
Anastase în Istoria lui Mavrogheni (5).
|
() Cod. No. XVII îlă 39.

.

-

|

(2) Pitacii scutindii pre mănăstirea Radu Vodă de a face pod lângă mnăstire
pe. Dâmbovița, după cererea mahalagiilorii, fiindii-că acel podi este pentru usulii

lor și deci mânăstirea nu e obligată al reface. Pre celit vechii Vai fostii făcutii |
“unii anteriorii egumen din bună-voință, Acesta s'a adeveritide Filaret Episcopii
Rîmnic, și de boeri din Divanii D. Ghica vel Ban, Manolache. Brâncoveanu vel
Vornicii de ț6ra de jos. Să i se ridice deci mumbașirulii de esecuțiune.
!

"Cod. No. XVII, fila 176.

Ă
|
.
(3) Cod. XVII, fila 246,
31, cevend dare de stmă
(4) Carte la epitropii cutiei, din 1788, August:
cutiei. Veliţii logofeţi să aibă a trămite acestă carte.
Cod.

No.

(5) Vegi

XVII,

fila 321

Buciumulii

din

verso.

11 Ianuarie,

:

1861,

generală de banii
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V. A. Ukecamă!

14 cărți date la Docri pentru cișmele din 1786 Noembrie 11
a căruia Bună-vestire

dice, că cu ajutorulii Maicei Domnului
Domnitorulii-

se prăsnuesce la scaunulii nostru din curtea veche, și cu cheltuiala sa (a Domnitorului) s'aii adusi pentru pod6ba poliţiei și îndestularea orașului «apele dela

Creţulesci făcându-se cişmele curgătâre atâtii în lăuntru curţii și afară din pârtă

câtii și în deosebite locuri și părţi ale politiei, iarit mai vîrtosii afară la câmpii
de marginea, Bucurescilor în loculi ce se numesce la căpătâiulii podului Mogo-

ici am ridicati o îmfrumusețată zidire făcândii chioşeii cu odăi și cu tâtă pod6ba, susă și josit şi havuzii precum este de față văgutii, unde poti ajunge și

toți locuitorii ai politiei, de mergi pe josii, fiindii aprope, și "și faci priveala lor».
1
Aceste ape Domnitoruli le închină lui Dumnedeii care l-a ajutată și pe care

râgă să-l ajute şi la aducerea altorii ape de la «Giulesci» întru mai multă îndestulare. Deci fiindii că dintiaceste ape ot Creţulesci, am bine-voitii și din însăși
proerisuli, Domniei mele am cugetatii ca să arătămi har cătră dumnelui cinstiti

i credinciosii boorulă Domaiei-mele...... îutru cinstea, şi îndestularea casei
d-lui și a tuturorii Omenilorii casei d-lui și a împrejurașilorii mahalagii, am datit
dâr d-sale

acestă domnâscă carte, ca să aibă

una măsură de apă,

de apă să fie d-lui voloicii a o metahirisi la casa d-ini.

Pentru

care măsură

care

ca nici o diniâră să nu se împuţineze, nici să i se ia acâstă măsură

hotărimi

de apă...

atât, d-sale cât va, av6 viață dela Dumnedeii, cât și după sevârşirea d-lui să remâie la casa d-sale vecinică și ne strămutatii, ca unii harii ce dintra nâstră

ostenălă și cheltuială i-am făcută, după volnicia ce am avutii pe a nâstră dreptă
luerare. "Drept aceea, poruncimii d-v6stră epitropilorii, ce veți fi după vreme

asupra, cismelelorii din Bucuresci, cum și ţie suilgi așa şi meşterilorii suilgii,
și vouă scutelnicilorii ce sunteți orânduiţi pentru șanțulit cișmelelorii, nu numai

să, vă feriți a face după vreme vre-o scădere de 'măsură de apă a d-sale, și âncă

ajutorulii celii cuviinciosi să aibă a-i da meșterii
trebuință de vre unit meremetiă și de curățenie».

suilgii

în vreme ce” va ave

|
Iată boerii cari ai căpătatii apă:.
Vel Banii Ghica, Pach. Creţulescu, Cluc. Slatineanu, Vor. Moruzi, Monastirea,

Sf. Sava, vel Banii Filipescu,

Vor. Racoviţă,. Clue. Ioniţă,

Ianache Văcărescu, Logof. Dudescu, Vorn. Pârșcoveanu,

Clue. Zamfir,

Vom.

Logof. Manolache Brân-

coveanu, Logof. Greceanu (1).

Cismelele erati ună veniti ali cutiei epitropie! obstesci. Pentru

regularea acestui veniti, N. Mavrogheni dete o carte din 1787, lunie
25, ce o aducem aci, după Cond. No. XVII, dela Arh. Statului, fila

196 verso:

|

|

Prin hrisovulii primitivi alii cișmeleloră, Mavrogheni dăduse în-

grijirea. lor și a adunării veniturilorii lor,la obstesca
«Dâr socotindii Domnia

alto trebuințe, și când

m,

epitropie:

că dându-se la cutie pote să se cheltuâscă

va fi trebuință de a se drege

la

sâii a se meremetisi vre

una din aceste fântâni, când se va întâmpla să se strice, să lipsâscă bani; de
aceea, print'acâstă carte a Domniei mele, orânduimii pe iubitorulii de Dumnegeii
(1) Cod, No. XVII, la 103.
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Păr. Episcopii de Rimnicii, Chir. Filaret, ca să se strîngă bani
din eratulă fântânelorii la Sf. sa, ca unulii ce este celii mai ântâiit epitropă alti
acestori fântâni și

prina Sf, sale epistasie şi a d-lor sale celor-l-alți boeri
să se
cheltuâscă la cele ce va fi de trebuință, urmândii însă SE. sa epitropi,
din
preună
cu
d-lor boerii epitropi,

pentru cheltusla fontânelorit şi pentru prisosulit ce va r&mânea din bani pe auiă, întocmai după coprinderea hrisovului
Domnici mele şi
acsta spre a se strînge eratuli la Sf, sa, să urmeze în cit va
av6 viaţă, iar
după petrecania sf. sale să remâte a se stringe iratulii Sarăși la
cutie, prin d-lor
epitropii».
-

Mai esistă unii pitacii la isprăvnicia din Muscel, 1786, Mai 27,

să trămiţă
la Bucuresti 21 olari români, să ajute la regularea cismelelorii cu
plata hotărită.
Asemenea s'aii cerntii alți 1 olari din jud. Dâmboviţa (1).
4

Alte măsuri
-

|

de

edilitate:

„Oprire

de a slobodi arme în orașă,

Pitacă cătră vel Spătară și vel Aga.
|
«Fiind-că este și lucru de primejdie şi de spaimă a se arunca în
lăuntru
Bucurescilor, întru norod, pistble și pusci, fâră de nici o trebuință,
iată porunsimii
d-tale Spătarii și d-tale vel Agă... să dați porunci la toți zapeiii
d-vostră, că
oră “pre cine va prinde aruucândă pistolii, sâi puzeă, ver pre uliţă, sâii
prin curți, pre
unulii ca acela să aibă voie zapeiii d-vâstră a întaa ver unde va fi ca
să-i aridice
săli aducă la D-nia m6 ; însă să dați ântâiii de.scire cu pristavii la
tâtă obştea,
ca să fie însciințaţi de acâstă poruncă și după aceea când nn se
vor supune să
urmați după cum vă porancimii (2)». 1787, Iulie 25.

"Îtegule pentru slugi.

|

Pitacii domnescii cătră vel Spăt. şi cătră vel Aga, pentru slugi, în
ce chipii
să le d6 stăpânii simbrie.
.
Slugile să: servescă până la sorocă.

La eșire, stăpânulii

atestatii de a intra

în slujbă. :

Cu- pristavit

să le de adeverinţă la mână,

la altii stăpâni, și fără
să d6e de 'scire

ca să-i

de care nimeni

o

în toti orașulii Bucuresci,

serve

acesti

să nu-lii primâscă
că este

da simbrie mai mare decât se urmeză, și că nu e liberi să se primescopriti a
ă slugă
și poslușni

cii pre celii fără răvașii dela stăpânuli anteriori, Sluga care va
cerc
mai mare simbric, decât a avată, și stăpânulă care-va da mai
mare “simbrie,
se vor pedepsi. Se.va Ina dela dânsulii la cutia de milostenie, banii
ce dă mai
multă ca simbrie, de vreme că-i visipesce fără de rânduială. Stăpânu
l âncă este
datori să dea slugii răvașii:de bună purtare. 1786, Iunie 5 (3).
În
O

a

(D Cod. No. XVII, fila 12, |
(2) Cod. XVII, fila 201.
(3) Cod. XVII, Arch. Stat,, fila 22,

V.
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.

Coşari și măsură pentru focă.
vel Aga, din 1786, Mai 20,
Pitacii căitră vechilulii spătăriei și cătră d-lui
casniciloră cătă şi prărăliaalătă
obşte,
«de
toți
lu
ca prin «pristavă să dâe scire
vreme, Asemen6 să dați «strașnica
şiloră» să aibă grija de a-și mătura coșurile în
dilele prin mahalale». Pitaculii
tste
poruncă coșarilori, ca nelipsitit să âmble în
t putină cu apă, care. să fie
obiceii
după
aibă
mai adaugă că toți prăvăliașii să
focii din pricina lui și cu ametotii-d'auna plină, sub pedâpsa grea, în casă de
spătăriei, se privegheze de
ulii
nințare de a respunde pagubile. Aga și vechil
d-stră ne vom turhura
asupra
și
«căci
die
aprâpe, spre a nu se întâmpla primej
și nu veți avea nici ună respunsil» (1).
Umblare

cu băsuri.

|
1787, Martie 6.
Pitacii Domnescii cătră vel Spăt. si vel Aga, din
iute
cmble
mai
nu
să
e
căruțel
și
Domnitărulii poruncesce ca butcile, carele
« fostă casulă cu Ion Surupe ulițe, că sai întâmplati şi morte de omă, cum
rota, carului, «fiindă aprope de
qiul, când s'a căleatil o muiere și a omorito cu
iţă fiindiă a se întrece unulă
obicinu
cunoscință că, vizitiii din blestemata firea lor,
uliţă, și fiindi-că pe uliţă
pe
e
curetel
și
buteile
cu
cu altulă şi a alerga cât pată
la trebuinţa lor, negreșitii
pururea nelipsitii urdină 6meni pre josă şi călăi,
vă să se vestâscă tuluroră:
prista
se potii întâmpla multe ca d'alde acestea. «Cu
pe uliţă, priveghiândă
încetă
mârgă
să
vizitiii,
ze
archive, stă boeri mari să-și înfrîne
păzescă, iar mai vârtosii când
şi de o parte și de alta, strigând înainte să se
lărgâscă loculii de a trece, stil
se
este bulucii, oră să aștepte să se curețe și să
Domnitorulii ordonă zapciilorii
elii.
încetin
și
se urmeze mergerea cu mare liniste
pre contra-venitorii și a-lit
şi căpitaniloră de vespântie a-l da josii de pe, capră
Toţi să fie cu privesa.
.pedsp
ia
trămite prin spătarii şi aga la Domni să-și
(2).
ndători»
xespu
fi
vor
aga
şi
ii
respânt
ghere, căci și zapcii și căpitanii de

XII,
|

Mavvogheni şi poporulă.
Dionisie Fotino dice, că N. Mavrogheni «cătră poporiise arela
(3).
prolectoiii și generosi, iar .cătră boeri despreţuitoră și tiranite
Acestă
cumentămi

apreciare, cum vădurăm, e deâptă. Este însă util s'o doprin câte-va acte inedite.

cilitorul de măsura luată de oprire
(1: Cod. No. XVII, Arh. Stat,, fila 7. Amintescă-şi
la domnia lui M. Șuţu).
a fumărel de tutunii pe strade ba chiar şi în prăvălii (Veţi
__(2)

Codiea

XVII,

(3) Ist. Daciei,

fila 159,

4. IL.
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Așa

este pitaculă circulară,ce N. Mavrogheni trămisă tuturorit

proprietariloră de moșii, mănăstiri, schitun, boeii mari și ali doilea,
boerinași, mazil..... curândă după ce sosi în Bucuresci, lu 28 Mai,

anulă 1786, și prin care Domnulii își manifestă otărrea de a apăra
pre ț&ranulu clăcași, conira asupririlorii moșierilorii. — Eată actul. acesta, fârte importanti:

Cărți deschise la 17 isprăvnicii despre clacă și religiune,
<Cuvioşilor Arch. egumeni şi epitropi de pe la mănăstini, stariţilorii de pe
la schituri, d-vâstre boerilorii mari. și al doilea, boernașilori, mazililoră şi tuturoră
celorii ce aveți moşii și sate în județuli ....... . „ „ Sănătate, vă facemii

Domnia-M6 în scire, că viindii de acum înainte vremea a totii lucrulii pământului,
a dijmei bucatelorii, a trebiloriă casei fieşcăruia stăpânii de moșie, când aveţi a
cere de la sătenii ce vă locuescii pe moșii, datoria cea ce vă sunt datori a lucra
“şi a da pentru dreptulii pământului, nu amii lipsită mai dinainte, din vreme, a
vă da domnescele nstre învățături şi porunci și a vă arăta scoposuli și voinţa
Domniei mele în ce chipii este, ca să povățuiţi pe isprăvniceii ce-i aveţi, în ce

chip să se pârte cu locuitorii, cum

și înşişi cuvioșia

vâstră și d-vostră să fiți

următori, după cum mai jos se coprinde:
i
Ă
«PFieși care stăpân de moşie să nu supere pe locuitori peste poruncile domnescişi preste dreptulii acela ce este alii moșiei obicinnitii şi serisii prin condici, nici la clacă nici la dişmă, nici să metachirisâseă pe locuitori ca pe ţigani
seii ca pe nisce robi, a-i frământa și a-i sfărâma, fără de milă, nică să-i căsnescă,
să-i bată, s6ii să-i ocărască cu înjurături nesuferite, pe dânşii, sâă pe soțiile lor,
socotindu-vă fieși care, că toți zidirea lui D-deii suntem și toţi fraţi întru Christos
ne numim, după cum dice sfânta evanghelie, şi aceia ne sunt dați ca un amanet

de la care ne folosim și ne îndestulăm.

Pentra aceea

trebue să-i metachirisim

pe denşii după cum este voia li D-deii, cu blândeţe, cu bunătate și cu cuvintă

de omenie,

fiindu-ne

milă

de prostimea lor și utâta la lucru de clacă să nu-i

îngreuneze preste obiceiuli pământului,

si preste

multi preste drâpta geciuală și preste

cuprinderea poruncilor

moşii depărtate, cât şi la luatul

banițe mai mari și preste vreme,

vreme, sâii a-i. trimite pe la

de dișmă să nu-i păgubescă a le lua ori mai
domnesci,

ori a alege și a le lua fruntea

ori cu

bucatelorii, ci

le dă lorii D-qeii rodulit hueateloră, așa și stăpânulii moșiei să -primâseă
y precum
A «și din bună și din prostii și întru ţote să păzâscă dreptatea și orânduâla loră, ficând pe celi prosti, cu cuvântulii a-l înțelege și a împlini datoria lui, care este
dreptulii stăpânului moșiei, sii când se întâmplă între dânșii vre-un răi omii,
semeții și împotrivitorii, pe unulă ca acela să-lii arttați la dregători, ca cu judecată şi cu dreptate să-lii supue şi să-lii facă se urmeze, iar să nu pedepsâscă

LS
os

ră

Pi
=>

7

cinevași de sine şi nici înși-vă, nici cei orânduiți 6meni ai voştri, că pentru aceea |
avemiă orândniți dregători și zabeţi pe afară, Ci darii să fiți următori «toți după
poruncile Domniei mele, căci cine se va îndrăsni a face vre-o urmare preste porunca Domniei mele, să scie, că va fi căzut în urgie. Lângă acestea tste, se cade
cuvioșiilorii vâstre, egumenilor, protopopilor, preoțiloră, ce sunteţi parte bisericâscă, cum și d-vostră boerilorii mari şi al doilea, ce sunteţi cu sciința învețăturei, ca, şi pentru ale legei, să. arttaţi celorii proşti, inrețându-ă cu Vliindeţe și
cu durere cum să viețuicscă, ea nisce praroslarnică curați, făcându-vă la acâsta înfâiă d-udstră paradigmă cu urmarea celorăt bune, ca să vagă cei proști, să se indemneze

V. A. UnEcuIĂ.
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tree, și
să nu pebrică dobilocesce, fără de Viserică și fără de grijanie și sporedanie la
pentru
semă
da
a
ave
căci
iubiți;
să-i
și
aveți
să-i
voştri
ci
fii
în scurt ca pe nișce

actstu înaintea luă D-deăi; drept aceea nu numai d-vostră să urmați datoriei creștinescă, |
virtosii pe copiii voştri când mergeţi la biserică să-l trageţi, ca păstorulit oile

ci mai
Dumsâle, și cât pentru d-v6stră de aţi mersi sei nu, nu este atâta păcatii, când vede

nedoii că aveţi credință și dragoste, iar supușii voştri, cauă locuescii pre lângă voi, cei

copii
ce aveţi sciința învățăturei, cari spânzură la a vostră ehivernisire, cum și
;
vostru
grumazul
în
este
păcati
că
sciți
să
ce,
creștines
voştri de nu vor petrece

iar când veţi avea grijă pentru dânșii, cum gicem, se sciți că mai multă harii
veti afla dela milostivulii Dumnedeii pentru dânșii decât pentru rugăcinnele d-stră.
Dar şi locuitorii săteni trebue, la cele ce sunt datori cătră stăpânuli moșiei, să

nu se împotrivâscă, ci cu protimie să împlinâscă datoria
este al stăpânului moșiei, claca să o facă pe -deplini în
ohicănuite și de, vreme fără nică o împotrivire, lucrulii
iar nu silitu și fără trăgere d6 inimă; dioa să o apuce
piculii și celi vrednici de muncă, iar.să nu trămiță

lor și dreptulii acela ce
gilele cele orânduite și
lori, și cu înbărbăție,
de dimineță însuși cascopii s6it muierile lor;

dișma, să "și-o dea deplinii cu dreptate și de vreme, ca să nu păgubâscă stăpânului

moșică întru nimicit de dreptuli lui; pentru că cum voim binele şi fericirea
lor, și precum îi iubim pre dânșii, așia voim și drepturile stăpânilor de moșie
să se păzâscă și să nu suferimii nedreptatea, scii paguba, nicila o parte, nici la
alta ; ccă mici celor mari să'le dea cinstea curiinciâsă, să cunâscă pre stăpânuli moșiei de volnicii pe pimântulii stă, Poruncimit și d-vâstră îspravnici ai judeţeloră, tâte acestea câte poruncimil mai susă, să păziți a se griji, atâtă pentru
stăpânii moşielorii, ca să nu supere pre locuitori mai multi peste obiceiu, la lucru
de clacă, sâii la cerere de dișmi, nici să-i căsn6scă, ss să-i metahiris6scă fără
de milă ca pre țigani și robi, cât și pentru locnitori a nu se împotrivi la cele

drepte şi obicinuite ale stăpânului moşiei și a se purta și ci ci orânduiala cea
bună și cuviinci6să, făcondii pre cci rii cu cuvântulă să înțelâgă spre a urma,
și dândii ajutorulii
inci6se. Să nu aveți
dați uitării, ai să
ci şi după acesta,

celi cuviinciosii stăpânului do moșie Ia cele drepte și curigriji numai ântâiii când vă vine porunca nsstră și apoi să o
mai asceptați a dona și a treia poruncă, peutrn câte o trcbă
pururea și în t5tă vremea în urnă să aveți luare aminte ca,

să se păzâscă voința nâstră, pentru că a doua
acâsta să puneţi să o citescă întru aujalii
stăpânilorii de moșii ; așişderea să o citâscă
să o înțelegă de obște, și în scurtii să o faceţi

poruncă vă va fi cu urgie, şi cartea
egumeniloră, boerilorii şi tuturorii
îutra auţulii tuturoră sătenilorii ca
acâsta cunoscută şi sciută tuturorii,

la inari şi la mici, și să avem răspunsii (1). 1786, Mai 28».

Nu numai că ceru N. Mavrogheni ca moșierii să nu încarce pe
clăcași în lucru peste ponturi,

der, unde

putea, el mail scădea chiar

și din-dilele datorite de săteni.
Așia, avem

o carte de judecată, a sălenilori

|
de pre moșia

Mi-

tropolia-Tirgoviștea. Domnitorulii apără pre săten! contra pretenţiunilorii
îngrijitorului Mitropoliei, căre le cere clacă 12 dile pre anii, pe când
(1) Cod. No. XVII, fila 17,

-
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Domnitorul

1 recunâsce

cu

grea

pedâpsă

țărani (1).

pre

dator

numai

dichiuli

.

.

71

cu

ș6se

dile, și ameninţă

monăstirei

care

a. maltralatii

|

pre

îi

Sub N. Mavrogheni aflăm întemeiate unele slobodii de Sirbt (bună
Gră la Cornățel în Ilfovă) cu anume învoeli de clacă și ruptă la vislerie (2).
XUI.
Cultura publică sub Javrogheni.
Din dou privinți ne remâne a mal vorbi despre N. Mavrogheni
înainte de a ne ocupa de evenimentele din anulu 1787 și înainte,
cu referință

la politica

externă

și la resboiil.

Prima întrebare este cu referință la cele ce Mavrogheni, orl cari
sub Mavrogheni s'aii realizati, pentru cultura generală a. țerel.
Este necontestabilii, că scâlele reorganizate de Alex. Ipsilant, ati
primită protecţiunea lui N. Mavrogheni.
|
|
In August 25, anulu 1786, Mavrogheni ordonă tuturorii ucenicilori dela scâle, să asculte de Filaret, episcopul de Romnie pre
care la orînduită naziri asupra scolilorii domnesci. Eată pitaculu :
«Fiind-că

dumnâlui

Filaret, este orînduitii

iubitorulii: de Dumnedeii,

părintele episcopii Rămnie

de Domnia m6 asupra: sevleloră domnescă naziră, Și -pur-

tătorii de grijă, poruacim taturoră ucenicilon:ă dela șculă, să nu ar&tați împotrivire

povăţuirilorii sele, ci să fiți următori și ascultători, mulțămindu-vă cu mila ceea
ce vă este orânduită de Domnia mâ, care să nu o socofiți ca 16fă și datorie, ci
să o cunâsceți o milă dela Domniam6 rînduită spre mângâerea, și ajutorulii
vostru, în vreme ce voi,nu slujiți Domniei, sâii altuia, ci înşive vous, v5 slujiţi
folosuli și procopsela vâstră. Pentru aceea dar, mulțămindu-vă la mila ceea ce
este orînduită, să fiți sîrguitori la învățătură, ca să arâtaţi rodi, pentru că celt
nemulțămitii şi neurmătorii, pre acela arătându-ni-lii sf. sa, îl vom lipsi și-lii vom

isgoni» (3). 1786, August 25. -

pr

'

Incă în primul

anii alu Domniei sâle, N. Mavrogheni se otăresce

să înființeze o scâlă în seraiuli românescii din Constantinopole, unde
(1) Cod. No. XVII, fila 62. Vegi anexa.
(2) Cod. No. XVII, fila 130. VedI anexa,

(3) Cod. No

XVII, fila 73 verso,

_
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să învețe 7 tinem

pământeni

neză pre vel Banu

Enache

limba

Văcărescu

turcâscă.

Domnitoruli însărci-

cu alegerea, tinerilorii bursieri

al Domnului, din fil de boert mau câți-va, şi câți-va din boeril de ali
doilea, orfani s6i cu părinți.
Eată pitaculu

cătră boerii epilropl obstesci:
Pilucăi cătră Voerii cpitropi

semă am
«De vreme ce între alte necuviinciose lucruri ce prin băgare de
de
acesta
și
unul
este
vedut Domnia me că se află aici în ţera Domniei mele,
doilea,
alii
de
câ
în
nici
,
boerâscă
la
orânduia
a nu se afla între pământeni, nică în
mai trebuincidsă
vre unul ca să aibă sciință de carte turcescă, ce este limba ce
icesc Devlet,
othoman
ului
întracestă țiră, care se află sub stăpânirea pre puternic
şi socotind Domnia ms, că şi la acesta nu
vea, datoriei co se cuvin6 să aibă luminaţii

- faceri de bine ami

este pricină alta decât neîndepliniDomni, selefii noștri ; asupra atestei

cugetatii Domnia m6, din rîvnă părintescă fiind porniţi, ca să -

tor,
împodobim ţăra întru cât Dumnedeesca providență ne-ai orânduit oteânmui
treși
cinstit
acestui
ra
învățătu
cu
şi
bine,
de
facere
acâstă
mai vîrtos. pentru

de osebi
Duinciosă dialectii, pentru ca să rămâie deapurură pomană; drepti aceea,
fiind că
ră,
învățătu
acestă
de
dascăli
de scopos ce avemit ca să aducemii și aici
cu
ci,
Domânes
țărei
saraiul
în
,
Țarigrad
lu
frei
«
am hotărit să facem șeolă
porunlimbă,
acâstă
cheltuiala Domnici mele, unde se înveţe 7 tineri pământeni
boeri scă-.
cim.să cercetaţi fără zăbavă, ca să aflați 7 pământeni, atât din fii de
sei
părinți,
cu
scii
ru,
trei-pat
doilea
al
de
la
orânduia
din
pătați, doi-trei, cât şi
cum
dupe
rîvnit,
fâră părinți, cari să .voiască a merge să dobăndescă acest lucru
ca să se
dicem, cu cheltuiala Domndscă. Și de vreme ce acești ucenici, pentru

îndestuleze fiză zihavă de acâstă învățătură,

face

trebuință a av 6reşcare îns-

ori aciinţare şi de gramatica grecâscă, ami orânduitii Domnia m6 cercetăt
Deci
cu.
Văcăres
lanake
vorn.
cestei pricine şi purtător de grije pe d-lui vel
la
i
trineteț
se-i
mii
porunci
vă
ce
ii
mijlocul
dupe
dintre adândii acești ucenici
i-am
ce
părunca
dupe
e
cercetar
6sa
cuviinci
face
a
i
urmândi
ca
vornică,
d-lui vel

Ţadatii a-i griji și a-i găti dupe voința Domniei mele și așa se-i pornescă laînvețe
se
cu
mele,
Domniei
venia
blagoslo
cu
şi
ii
rigrad, în numele lui Dumnede
e Domşi să se procopsâscă, să fie de folosii ţărei, bucurie stăpânirei şi pomenir
piei mele deapururea». (1) 1786, Octombrie 1.

In 1787, Iunie, esista scle românesci în Focșani și Tirgoviște,
cum

resultă din pitaculă lut N. Mavrogheni (2), în coprindere :

«Dumaslor boerilor epitropi, din taleri 50 ce era a se da doctorului Manicat,

ă
eată vă poruncimii, taleri 15 să dați dascălului ce sa orânduitii cu deosebit t
orinduiti
sa
ce
ui
dascălul
dați
să
15
taleri
și
carte a Domniei mele la Focşani,
la Tîrgovişte, jud. Dâmboviţa». 1787, lunie 8.
(1) Cod. No. XVII, fila 120.
(2) Cod. No. XVII, Ala 199.
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Sciința

este representată

în țeră ab6

i

79

prin doctori,

apolecari

și

câţi-va ingineil (1). Spitalulii Colțea din Bucuresci, are și el doctori și
spiţeri proprii. Cu pitaculă din 21 lunie 1786, Mavrogheni numi pre
doctorulii Constantin, medicii alti scoleloră, lar ală Bucurescilor pre
cunoscululii doctori Caracașşi.. La orfanotrofie întări pre doctorulii
Silvestru.
|

Fată pitaculu de rânduire al doctorilorii :
«D-lor

boerilorii epitropi,

fiindi-că

m'am pliroforisitii

Domnia

me pentru

Caracaşi dohtoruli politiei de aici, cum că este practicosă și prothiinosă la trebuințele țărei, de care. toți sunt mulțămiţi, 6tă-lii orînduim și Domnia me a fi

iară dohtoră alit politiei, căruia,- poruncim

să dați din banii cutiei pre lună câte

100 taleri; aşișderea să daţi și lui Silvestru, ce este dohtorii la orfanotrofie, pre

lună câte 25 taleri, și lui Constantin ce s'a orânduitii dohtori la sc6lă, pre lună
câte 25 taleri» (2). 1786, Iunie 21.

Anastase Grecul, dice că t6te meșteşugurile și artele le esercita
în țeră numai ţiganii și că în qiua când aceștia sar sui în căruțe
și ar emigra

din ţ6ră,. acâsta

ar remân€

lipsilă de cântători, de dan-

țători, de musicanți și de mesteri, și nu sar mal găsi nică căldărari,
nică lăcătuși, nici cucieil» (3).
Cu totă acestă aserţiune, se pâte proba, că nu numa! țigani erai
meșteșugani, -din atâtea hris6ve de rufsturi. Apoi în alaiuri câte
specii de musici n'am

vădută ? Eată,

aci,

o poruncă a lul N. Mavrogheni, din care

dommesci aveai șc6lă anume. (4).

dăm

în estractă, în notă,

se vede

că și trimbițașii

|

a

(1) Carte din 1787, Martie 14, pentru 16fa doctorului și a spiţerului dela

„. Craiova, şi a doctorului dela R.-Vâlcea. Lefile acestora rânduite ai fostii de Mihai.

Vodă și Ipsilant Vodă, și anume: taleri 200 din vama Craiovei;,
„»
-»
»
>

dela
din
din
din

200
200
200
200

Ocnele-Mari;
vinderea oeritului;
dijmăritii;
vinărici,

„_
care facă taleri 1UUU. Peste acâstă sumă, Domnitorulii,
cu acestă carte, mai adaugă încă taleri 100 toti din slujbele mai susii arătate,
care acâstă sumă, are a se împărți la cei doui doctori și la spiţerii.
Cod. No. XVII, fila 165.
(2) Cod. XVII, fila 29 verso.

(3) „Românului*

pe

1861,

12

|
|

Ianuarie.

(4) Carte de numire a lui Niţu, în slujba de vătafii de trîmbițaşi domnesci,

ca să-i povățuiască la meșteșugii și să-i învețe. Poruncesce tiîmbițaşilorii să-lii
asculte, şi care nu-l va asculta să-lii ducă la armașii să-și ia pedâpsa, Cod. No. XVII,

fila 54.

,

a

-

”
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|

50

Musica vocală, pentru care ami
scâlă, nu

du-se anume

vădulii în anii trecuți înființân-

a fostii neîngrijită sub N. Mavrogheni:

Cartea ce saă dati în 1788 Noembre 17, lui Dimcea cântărețul bisericei
Domnesci, «dupe vrednicia meșteșugului stii ce are la cântările bisericescă și dupe

slujba cu care s'ait aflată slujindi din mică vârstă și până acum, s'a făcuti
destoinicii de mila Domnâscă; iată ne-am milostivitii Domnia me de lam făcutii
defterenlii biserieelorii domnesci. Va av orânduiala ce este a deftereului biseri-

celorii domnesci»

din veniturile ce sunt orândauite tagmei preoţesci și cântăreților

domnesci prin hrisov. Asemenea

și deosebite scutiri (1). 1787, Noembre

17.

Cu pitaculii din 21 Iunie, 1786, N. Mavrogheni a ordonati Epitropiei obstesci, să dee Dascălului Mihalache dela clasa de musică,
câte 40 taleri 16fă pre lună și câte 15 taleni pre lună pentru trei

scolari cântăreţi dela Mitohuli Episcopiei Rămnic «cum și vătafuluă
copiilorii» dela aceeași seslă (Mitohuli Episcopiei Rămnic) câte 5

|

taleri pre lună. .
ca

N. Mavrogheni.

ne

spune, că <una

Nimeni mal poltitorii de glorie și de laude
Biografulă

lui,

grecul

turcitii Selim

(Anastase)

din principalele slăbiciuni ale. lui Mavrogheni, era dorinţa sa cea:
mare de a figuraîn istorie».... El se silia de a acorda dovedi de
distincțiune tututuroră acelora pe care îl credea capabili de al da
lui 6re-care celebritate,

fie în versuri, fie în prosă.

Și Bucurescil

ar

fi devenită o grădină de seriitoni de ode și de sonete, dâca nu ar fi
|
fostii forte anevote a-l inlra. pe placii (2).
scriere și de arte,
de
e
emulaţiun
o
Muntenia
în
Era în adevâri
graţie acestei pofte de laude a lui N. Mavrogheni.

Negreșitii

mal

multă

grecesce se serie, dar se tipăresc şi cărți în străinătate, dedicate lui
N. Mavrogheni (3), cari cărţi, or-cum,
țianea Europei asupra țăriloră n6stre.

ai meritul

da

atrage aten-

(1) Cod: XVII, Âla 340.
19) „Românul“, 1863, pag. 31.
grecii coAlusiune la scena curiâsă, când Mavrogheni primi cu răcelă dela unii poetă
corcgă
să-i
Mavrogheni,
lui
răcdla
văjendii
rugă,
se
coşată, nisce versuri de laudă. Autorulii
„JMarrovorba:
numai
lasă
şi
toti
şterge
Mavrogheni
lui.
poema
în
râii
crede
ce
însuşi, ceea
ghenii, gicenâăcă acestii curentii spune mai multă decât tâte versurile lui.
traite
(3) Agia Ia 11787, Zoan Zaneli Clucerulă imprimăla Viena cartea : Rcfutation du
MaN.
lui
grecă,
și
francesă
şi
prefaţă
o
în
dedică
o
şi
VUnivere,
de
nature
la
d'Ocellus :.de
'
vrogheni. In acestă prefață fericesce Valahia că are asemenea mare Domni.

,

Îszonia

Avem

dela: N. Mavrogheni

A.

Roxvâxronă

uni

Ă

tabelă

Sl

naivi,

în

colori, zu-

„grăvită de zugravului Grigorie, la 1 Ianuarie 1789 şi însoţiti de nu- Mer6se versuri, cari sunt cea mal fidelă icână a piclurei și poesiel

la 1789 și despre care vom av a mal vorbi când ne vom ocupa
“de resboele lui Mavrogheni din 1787-—1789. EI alăturăm aci în re-

producere necolorată.
Aci vom

vrogheni

Ia

.

termina aceste note asupra

nu introduse

limba

grâcă

culturei, amintindiă că Ma-

în Divani,

cu

escluderea celei

române, dar, nesciindi românesce, Mavrogheni ceru să se facă
în
limba. grâcă uni resumatii al coprinsului, pe marginea anaforalelorii

ce i se vori aduce.
Eată acesti

E

|

aclă:

«Poruacimă Domnia m6, d-vâstră cinstițiloră şi credincioși boerilorii veliţi
- ai Divanului Domniei mele; pentru ori câte judecăţi căutați și ați căutatii, a
cărora anaforale, sii cărți de judecată, ati a veni înaintea n6stră, să le audimii;

toti acele anatorale, scă cărţi, îndoindii c6la de hârtie până în mijlocii,
să se
serie de o parte românesce, iar la o parte grecesce, şi aşia de desubtii să iscă.

liți d-vâstră. Asemen6 poruncimisă urmeze și boerii judecători dela fieși-care
depertamentii negreșită ; de care să arătați d-vâstră veliți boeri porunca nâstră
depertamenturilori tuturorii. Care anaforale, sii cărți, aveți d-vâstră a le face cu

mijloculii care -am arătată d-v6stră, pre scurti scriindă temeiulit în care spânzură t6tă pricina şi hotărirea dreptăţei, care aveți a face după pravilă. Intr'acest
ii
chipii este voia și porunca nâstră să urmați» (1). 1786, Iunie 12.

Trebue

să constatămii,

că porunca

lui N. Mavrogheni

în acestă

privinţă n'a fost îndeplinită, decât la ram anaforale și anume relative

la procese, ca să potă Domnitorulii
a-și da s6mă, cine din procesanți
av6 dreptatea, In adevări, numerssele codici de Divan din domnia

lul.și peste 200 de acte diverse ce posedemii înșine dela N. Mavro-

gheni,

sunt tâte' esclusivii în limba românescă.

Me

Întru. cât va fi contribuiti la manţinerea limbei române ca limbă

de Statii, uni: Enache Văcărescu, visterniculii lui N. Mavrogheni, no!
nu putem spune, Dar vom aminti,că la 1787 publică Enache Văcă.

escu gramatica -limbei românesc (2).
(1) Cod. XVII, fila 36 verso.
- (2) „Observaţii s6u băgări de stmă
hesci adunate şi alcătuite acum ântâii de
filaxii al bisericel cei inarl a Răsăritului şi
Sfintei Episcopii a Rămnicului la 1787«,
Zatoria Româniloră de V. A,

Urechid,

.
,
asupra regulelorii şi orinduelilorii gramaticet româ.
dumuelui Enache Văcărescu, celii de acum dicheomare vistierii al principatului Valahiei. In tipografia
Vegi anâra relativă.
.

-

E

6x

+

CF

LO

N.

_Negreșilii,

A. Unecură

astădi nu se mai „pole susține că Enache Văcărescu

românii
este primulii gramaticianii alu Românilorii. Deja la 1757
ii,
aveati unu gramaticianit. Macarie, apoi Măzăreanu archimandritul
Putna,
care preda gramatica românescă în scola dela. monăstirea
de Toder
apoi la 1779 gramateca româno-rusescă tipărită la lași

Sholevul

Blaj

la

în 1788

și imprimarea

a gramalicel românesci,.

fi cona doctorului Molnar, probâză că Enache Văcărescu nu este a
el
siderati ca iniţiatorului studiului gramalicei între români, ci că

este ună demni de laudă factori, dintro mișcare deja existentă, între
toți românii. Nu împuţinămii în nimica laudele cuvenite boiarului
E. Văcărescu,

|

-

dar facem istorie?

XIV:

Dările sub N. Mavrogheni.
Una din cele mai grele acuzăui ale lui Enache Văcărescu contra
ţeralu. Mavrogheni, a fostii că acesti Domni a jăfuitu și prădată
La 1 Ianuarie, 1787 (1), după cererea lui Mavrogheni, Enache

Văcărescu, trece dela vormicia mare la visterie. Dâcă arii fi fostii adeputut-o
veratii că N. Mavrogheni. a scornitii biruri noue și grele, ar fi

spune visterniculii. Am
lara

sa

către

vădutii cum însuși N. Mavrogheni,

ţeră, desminte

acele

scorniluri

birui noue. Apoi Dionisie Eclesiarcul
raelelovit nu pre erai grele» (2).

dice

boerescă,

limurită

că

că

în circuva

pune

«<ddjdiile

Condicele domnesci dela Ah. Stat. nu conservă nică ele urme

de adăogini de birui şi de scormniluri de biruri nouc.

“Asia slujba. tutunăritului pre 1787, este de pogonii cultivată și
mesurati cu stinjenuli pecetluitii, câte 4 taleri: vechi și ploconă de

nume, bani 40 (3). Toti așia- era și mai nainte de N. Mavrogheni.
Monopolul sărei urmâză regula din trecuti. Cămărășia Ocnei nu
pare să fiă produsi veniti îndoitii, în 1787, Martie (4). |
(1) 'Tesaură II, pag. 293.
(2) Tes. II, pag. 48.

(3) Cod. No. XVII, fila 196.

(1) Cod. No. XVII, fila 161.

|

iszoira

Româsrotă

.

.
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Oerituli continuă ca în trecuti.
La 9 Oclombre, 1788, Domnitorului trămite carte la taxildaril
„slujbei oeritului, să grăbâscă incasările și să lrămilă banii acestel

slujbe : «să trămiteţi sume bune şi adesea aic la naziri, că visteria
are mare trebuiuţă, atâlu de plata lefilorii ascheriiloră, cum. Și cumperătârea zahereliloră,

nu

veţi

urma

biți cu grele

după

cam.

cum

și cu alte mecurmate

vă poruncimiă,

nu

că

(repede, ci veţi căd€ și în urgia Domniei

Avem

în

cod.

No. XVII,

slujba oeritului pre 1788
Vinăriciulă,

fila

329

verso,

17

veţi fi păgu-

mele».

cărți

relalive

cc
după ponturile pe 1788,

resbelului, nu este sporitii (1).
N. Mavrogheni,

la

(Sept. 23), și din ele nu se vede că darea

să se fiă îndoilu.

Sub

cheltueli, că de

numai

adecă

o
chiar-în

timpulii

-

satui menținutii,

celui pucină

în anii

1786

și 1787, contribuţiunea. de șoim! în natură pentru unele judeţe muntene. Așia aflu aceste două acte relative:

-1786, Mai 22. Poruncă legată la vătășeii plaiurilori : efiindii-că Sahagi-bașa

a venită pentru șoimii obicinuiți, fată că-ţi poruncimă, primind Domnâsca n6stră
carte, să aibi a trămite șoimii ce sunt orânduiți dela acestit plaiii, fără dea se
zăbovi cu aducerea. Acâsta îți poruncimi Domnia mâ».

Plaiurile anume : Plaiul dela sudii Dâmboviţa;
!

>

7»

>

Nueşâra

>».
»

>».

Talomiţa
Argeș

»

Muscel

»
>»

Lovistea »

»

Prahova

;

sud Muscel;

»

Dâmboviţa;
Argeşii:
»

Prahova,

Totii așia la 1787, Mai 5 și în 1788, Mai 23, Vodă făcu cărți legate
la vătașii de plaiuri «să trămită datoriţii șoimă buni, frumoși, iar să nu fiă niscat-va,
giurele; și acâsta să sciți că Domnia me nu voiii.a cumpăra și a aduce dintraltă
țeră, fiindă că se află aici, ca să nu pricinuimii cheltuilă plaiului».

(1) Cod. No.
Iunie 17;

-

7

ii

XVII,

fila 319
Ă

verso, din August 22, anulii
i

1788NAci

se cere ca şi în 1187
Di

«De tâtă litra bani .13 noi și ploconii de nume, adecă celti ce va ave dela .
10 litre în.susii, ori cât de multi, să plătâscă câte bani 13 şi ploconii bani 80, iar care va ar6 câte 10 numai, să plătâscă bani 14 fâră alti ploconi. Slujba e

dată până la Septembre1 și cu seutirile obicinuite».
Vedi in anexu rânduiala

56 şi 57 verso,

acester dări pe 1 8

-

şi a tutunăritului

după

cod.

XVII

filele

V. A. Unecură
Șoimii

Plalurile

Dâmboviţa (Dâmb.)

...

-

..

.

(Muscel).

>

pe.
> Nuc6ra,
Ialomiţa (Dâmb.) . .
....-Argeșul (Argeș)

|
o...
>
Lovistea
Prahova (Prahova). . . . -.:
Teleajenii (Saac). . . .
Despre Buzăi (Sac). .. -.
Parscovului (Buzăi) .:. . .
Slănicului (Buzii). . ..-

_
Zoom

9

a
Dionisie Fotino în T. IIL al sâii dă lista tuturor slujbelor, adecă

dărilor. Aceste nu le aflămi în 1786/7 urcate de cum erau sub domnia din urmă, deși Dionisie Ecles. dice că <vinariciuliă, oerituli și dijși întreiti>

mărituli îlu lua îndoit

(1).

Negreșitii în timpurile grele și mal alesii în 1788/9 N. Mavrogheni a avutii recursii la mijloce de totii felului, ca să capete
ban! (2). Intre acele mijloce, să ainintimii

pre celii de care grăescii

cronicile: boeriă or pre cine pe bani. Dionisie Ecles. dice încă că N.
Mavrogheni <boeriă cu sila pre cel ce află că ai ceva bani, le trămite
caftane și cărți domnesc cu ciohodari și or pre unde-l află îl îmbracă şi le lua bani, jar care nu se supune și nu primia; îl duce
Arnăuţii la Nazir şi la, Dervișii Aga, care era calmacam și-l pun6 la
grosul vartei

și așlă

în puldre

și da la bani, cu-cuvînti

nevrândă,

primia

caftanele de pinză

că trebue lul Vodă să de lefi la oști (3).

Nu pr6 fără voiă- era asemenea
Pitarulu Hristache, eli ne spune:

boerire;

dâcă

întrebămi

pre

«Deci după alte multe

. Cisluini mari şi mărunte,
Ce le preserâ prin ţeră,

Atâtii aică cât afară,

De ne luasemii de gânduri

„Cu cisle toti rânduri rânduri.
Mai află uni vicleșugiă +
Să-i î€ cu altit meșteșugii
(1) Tes.
(2) Aşa
breşluşii şi pre
(3) Tes.

II, pag. 174.
„punea satarale
tote ru:eturile.“
II, pag. 174.

de bani pre boeri mari ai mici
Dionisie Ecles, Tes. II, pag. 174.
-

și pre

cumpanii

şi

|
pre toți
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Şi 'ncepu a se pori
.
Spre cei mici a-i boieri,

Făcândii pre unii șetrari,
Pre alţii pitari, serdari,

Ca să vadă cei mai mari

Să se "'ndemne a da bani.

-

Apoi daci să te ţii
Și să mai vedi boierii!
Alergândă care
Să i€ caftanulii
Măturândi totii
Și dândii până

de care
.
mai mare,
de prin casă
la cămașă,

Numai şi numai să fie

In rândă l'arhontologie,

Să nu remâe mai josti

Decât uni altulii mai prostii;

Chiar se pun€ şi țăranii

De da cu duiumulii. banii

i

Și care nu-ți trec€ 'n gândă

Vedâi caftanii îmbrăcândi

Şi dintrunii mojică plugari
L'auqiai: «arhonii șetrarii! >
Deci cu m'jloculii subţire,

.

-

-

Ii spălase de totii bine» (1).

Deci nu numa! cu deasila boeriă Mavrogheni, carele după legendă

de altu-feliii își băte joci de boerie, îmbrăcând

cu caftanii şi pe calulii

sei de parâdă, ce se numea Tablabaşa, dându-i rangul de Cluceriit (2).

In conversaţiunile lui N. Mavrogheni cu Selim sâii Anastase, el
esplică asemenea. stârceri de bani astă-felit : «Lumea dice că sunt
o

fiară:

nesătulă

de

răpiri?

Apol,

te rog,

spune'mi

cum

este „cu

putință -fără bani să resping o invaziune și să mă menţinii și eu la
putere? _Decă nu voii aduna sumele necesarie pentru a face 6ste Şi
a întreţine o armie, Austriacii vor intra, preste o lună în Bucurescl Și
dâcă nu voii porni merei,, ca până acum, daruri și pescheșuni lui
Căpitan Pașa, marelul Viziră şi Sultanului, me voiii ved6 destituit

până la anuli» (3).

a

|

|

In definitivă, biruri sporite nu aflămii la N. Mavrogheni înainte:
de resbel, șapol visterniculii Enache

Văcărescu

nu împarte

vrogheni r&spunderea sporirei dăriloră;- decă. sporire a fost?
"(1 Buciumulă, 1863, No. 10.(2) Dionisie Fotino. T. II, pag.
(3) Românulă 1861, pag. 30,

115.:

cu Ma-

V. A. URECnIĂ

86

Deră în timpult r&sboiului şi în trebuința acestui răsbotii Domnulă recurge la un mijlocă

nepotrivitii ca acel al boerivei

pe bani;

apol mai bine era. să impună dări nouă și grele (ăranului, decât să

o

specule pe deșertăciunea omenâscă?
AV.

Vizite la Bucuresci. Pregătiri de resbel.

Catră finea anului 1786 (Noembre 20) N. Mavrogheni primi cu
C.
onoruri în Bucuresci şi în (era sa «pre Cinst. Baron agentulu
C.>

Eli primise asemen6,

scriitorea

engleză

cepţiunea- agentului

cu câte-va luni mai

Lady Craven (1)

nainte

(în

(Elisabeta Berkeley).

austriacii, etă pitaculă

Iulie),

pre

Despre re-

domnescii :

că vine
Pitacii cătră ispravnicii din Argeși, 1786 Noembre 20, vestindu-le
când
hotară
la
alle
se
să
plaiuri
de
vătașii
ca
și
C.
cinst. Baron agentul C.
rele și

la locurile
va sosi să dea tot ajutorul şi să aibă Geni destui de pază
fără stenahorie.
şi
odihnă
cu
sirimtorbse ale plaiului, spre a călători d-lui
6meni de pază
d-lui
lângă
pe
vândui
a
aveţi
să.
Aşisderea şi voi. căpitanilorii,
d-lui totă
face
a
aveţi
să
cilor
ispravni
d-vostră
iar
,
dinainte
a
până la căpitâni
i, dela
drumulu
le
a
de
tit
mulțăini
cuviinci6sa cinste, spre a petrece odichnită și

Polcor.
întrare până în Bucuresci. S'a orînduit și mechmandar din Bucurescice p2se curine
cele
pentru
e
răspund
a
avea
vor
cii
ispravni
care
cu
Nicolae Hiotu,
la cinstea și călătoria agentului (2).

Anulu 1787 vine cu pregătide răshoiit mai amenințătâre dea
cât oul şi când (3). N. Mavrogheni, dete în Ianuarie 1787 Visteri
pe mâna

lui Enache Văcărescu,

care așa pul6 însuși să se convingă

de nevoile ţărei de bani și să crilice mal puţin apucăturile Domnului.

III No. 45 pag. 181.
(1) Vegi arlieolulii d-lui Gion Ionescu în „Revista Nouă“, unulă
traduit de Vâglais
Craven,
Vegi „Voyage en Crimee et ă Coustantinople en 1186 par Milady
”
1789“.
Lonures,
par M. Gutdon de Berchere notaire
.
(2) Cod. No. XVII, fila 106 verso.
şi ordinele date Domnirăsboii
de
pregătirile
despre
Vergennes
de
cătră
Choiseul
(3)
loră din Iaşi şi Bucuresci :
„Les

urmements

continuent

avec

cilcrite dans

Parsenal et il passe deja des corps de trou-

Prince de Moldavie est parti et
pes considerables qui se rendent sur le Danube. Le nouveau
er ă Okzakow des vivres
transport
faire
Von a expâdi€ des ordres ă Iassy et ă Bucarest pour
.“
“Venceinte
palissader
et le bois nteessaire pour en
Vol, 11, supl. 1, Hurm.
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Nu târdii sosiră la Bucuresci firmanuri ca să se trămită: multă zahevea la ambarele Isaccel, şi salahoil și cherestea la Ozu (1). Uni alti
firmanii cere care, salahori și cherestea la Ismail. Uni firmani mai
sosi îndată, din Ismail, tot de asemenea natură. Nu era, deci, pentru
nimeni din țâră un secretii, că răsboiulă nu va întârdi€ de a isbucni.
In Divanulii Domnesci Vodă începuse a se întrebă cu boierimea,
care e rolului țărei
avândi pre însuși

în acelă
vestilulii

r&sboiui? Sfatului boierilori, în frunte
Enache Văcărescu, nu pr6 era după

placulu lui N. Mavrogheni.

|

-— Să stămi, așia dară, cu mâinile încrucișate? dice întristat N,
Mavrogheni, lul Enache Văcărescu.
— Dapol cum ?.. Cum vref Măria ta să a mesteci țâra în gilceva
dintre trei împe&răţii, răspunde patriotulă Enache Văcărescu. Roluli,
nostru: nu e să ne batemiă, cc Romdânuli, mu mai scie” să: se
bată, ci să de proviantai ostirilori. streine . .

„Văcărescu
Rusia

susțin;, că răsboiul nu va [i numai

ci şi cu Austria.

Mavrogheni,

mult boerimea, fie căci era r&i informat,

lua, parte la acest resbel.

între

Turcia

și

fie ca să nu se descurageze pre

susţine că Austria

nu

va

cc

Mavroghenise inșela cât privesce polilica Austriei, dâr în fondi,
înțeleg6 bine, că o alianță definitivă între Austria și Rusia nu era
posibile, interesele acestor două staturi isbinduse- în peninsula balca"nică şi în Principate.
Cugetândii a fi utili deocamdată pentru eli a se țin6 cu Austria

in bune relațiuni, îlă vedemi, în 30 Februarie 1787 dând uni pitacii,
călră veliţii boeri, cătră spătaruli și Aga și cătră ispravnicil de județe, vătaşi de plaiuri, căpitanii, vornicii, zapcii deprin plăși. Prin
acesti pilaci, Vodă aplică la sudiţii Austriacă, la procesele lori. pon(1) Choiseul cătră Monimorin despre repararea cetății Ociacov.
„Ne pouvant me reposer sur le zele de la garnison d'Oezakow, depuis longtemps fort
mal payce, j'ai fait ordouner aux Princes de Valachie et de Moldavie d'envoyer 2000 terrassierrs
qui seront employes, ainsi que 400 charentiers pris dans cette capitale, â relever les fortifica-”
tions et ă palissader Venceinte. Cette place est absolument dans le mâme citat ou Pont mise
les Russes lorsqu'ils la prirent en 1737. Les br&ches sont'encore ouvertes. Lo magasin î poudre dont Vexplosion contraignit de capituler, n'a pas 6t6 seulement râpar. Enfin, Mr, si cette
place ctait attaqnte du cât de la mer, elle ne pourrait tenir quatre heures et nous savons que
les Russes ont fait preparer et cacher dans le Dnicster un grand nombre de bombardes et de
bateaux plats propres ă cette expedition.&
Hurin. T. II., supl. I, pag. 43,

V. A. Unecntă
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că tste pricinile sutuzile încheiate de Pârtă cu Austria. Eli ordonă
să se

dițiloru nemți

după

cerceteze

(1). Asemene

ponturi

acele

dă

ponturi noue pentru ciobani! ardeleni, pentru învoire de pășunatulii
oilorii în plaiuil (2).

In vedere avându pregătirile de resbeli şi bine înțelegându gândul boierilor, Mavrogheni caută a-și atrage totii mal multi sim-

patiele claselor de josi ale ţărei.

In Aprilie 5, anuli 1787, N. Mavrogheni cu ocasiunea Pasciloră,
repetă manifestul săi călră totă era, însoțindulii de o altă circuaceeași
lară cătră ispravnicii, polcovnicii și căpitanii de margine, cu

dată, prin
adhoc

care ordonă

acestora să d6

concursulii „lori trămisulul

al Domnitorului, Biv. vel Slugerulă Ianache Politimos, ca, acesta

să, citâscă preste tot proclamaţiunea. către ţeră. In acâsta ordona proprietariloră de moșil, «care aveţi pe moșiile v6stre locuitoui, să iubiți

pre mal micil voștri și pre cel proști, aretându-vă spre el cu dra-.
goste, cu dreptate și cu milostivire, ca cătră unii ce sunt zidirea lul

Dumnedei,ca şi vol, pentru că Dumnedeii, două lucruri cere dela “nor... adecă:. dreptatea și milostivirea.. . . . Să-l1 povăţuiţi spre cele
bune,

însă mal

făcându-vă

întâi

pildă, cu urmări

sulleteșci, ca

să

vadă cel proșii; şi să înveţe, să v& ferițl de nedreptăți cerându dela
dânşii numai ceea ce este dreptul .... ar când aceste nu le veți
urma, să sciți că întru zadară vă este mergerea la biserică și evlavia
ce arâtați, căcl creștinii fără de fapte nu este mântuire....> Apol

vestesce țăraniloră, că nu vor fi încăreaţi la dăjdil, ci încă ușuraţi. . .
Deci să se apuce voioși de semănături, să facă râde cu prisosinţă
spre a mal câștiga .... Dăm în anexă ambele acte (3).
|

- (1) Cod. No. XVII, fila 106.
(9) Vei

Carte

anexa

A originală şi pitaculu din 1166 Lunie 6. Mai ctă o poruncă despre ciobani :

la

legată

1786 Iunie 6.

Opresce pe

vătafulii de plaiulii Prahovei,

bârsanii

pentru bârsanii sudiţi,

|

i

sudiţi de a esporta mălai din ţâră,

din

ce numai pentru

trebuința, stâneloră ce aii în munții țării. Asemenea poruncesce ca cașul făcut la
stâne în munții ţării să fie datori a-lă vinde în ț6ră, la negustorii de asemenea
axţicol, Brânza să nu pâtă face
oile în vale. |

pentru

casa

lor

decât

după ce

se pogâră

cu

Domnitorul mai însărcinâză pe vătavi să cerceteze care din sudiți ai munți,
cară la visterie nu sunt cunoscuţi? ce munţi sunt? sunt proprietate, scă numai
|
arendați? 1886 Iunie 6.
Cod. XVII, Arch. Sţaţ., fila 23 erso,

(3) Veqi_anecsa.

Iszonia Rosâsionii

ca

80

In. vedere de sigurii cu pregătirile de resbolii, Mavrogheni voiesce

mica 6ste a țărei să

fiă sub

comanda

unul

credinclosii.

Deck

în luna lui April, N. Mavrogheni vestesce polcovnicilorii de judele, .
căpitaniloru și celori 17 ispravnici, că N. Mavrogheni, nepotulii lut

Vodă, este. spălară. (1)
Acum

Mavrogheni a înţelesi că resbolulii cu Austria este inevi-

“abili. Deci sub pretextă de a urmări hoți, N. Mavrogheni începe a
„priveghia de aprâpe pre neguţiloril austriacă şi muscall. Eli ordonă
mal ântâiii celori 5 ispravnici de peste Oltu cele urmăldre :
Circulara la 5 judeţe Oltene. Nizamii pentru străinii cară vinii acolo ca neguțitori străini, din cari unia sunt hop, cari aii ucisii o întregă casă în Roma-

nați, să fie cercetaţi toţi streinii cari se dai de neguţitori,

aibă chezășii

vrednice și cară

deosebite pentru

numele

să fie respunqători

străinilor și chezașii lor,

pentru ci.

să

ce rost ai? și să
Să se

nu călătorâscă

ţie condici

scirea ispravnicilor, a starostiilor și a pârcălabilor satului, însemnându-se

decât cu
qiua și

ceasul plecărei și la ce: loc și la ce trebuință?
a
Asemen să se ordone și la toţi locuitorii din sate, să nu ascundă pe omul
hoţ ori răi ce'l sciii între ei și să'1 d6 în mîna zabitului. Părcălabii și preoţii să

vegheze pentru toţi sătenii. Să nu călstorâscă nimeni fără scirea preotului şi a
„ parealabului satului, ca să să pâtă găsi celii ce âmblă în căi rele,
|

asa «pentru. că hotărire vă dămă, înşi-ne

că venimii

în părţile locului şi

vai de ispravniculii acela și zabitulii întrală căruia ținută se va întâmpla hoţii
și nu i-ai prinsă, dreptă acolo, la aceliă locă vomă trage și după ce vomă căzni
cu cea mai grea pedâpsă atâtii pe zabiții, părcălabil și pe fruntașii satului, vom

face și morte pentru pildă» (2), 1787 Mai 5.

|

ie

AVI.

Șahim-Gherai și boeriă munteni.
Intre aceste Şahim-Gherai Han,

fostuli

Aprovizionări.
sultană ai Crimului,

„servea în Rusia (3) trecu prin Principate spre Adrianopole, (4)

care

N

(1) Cod. XVII, fila
(9) Cod. XVII, fila
(3) Em. Văcărescu.
„(4) Choiseul către
„Par les dernitres
les limites de Valachie et

172 verso. din 1787 April 10,
182, verso.
”
.
T. II, pag. 293.
.
|
Montmorin despre călătoria lui Şahim-Gherai spre Adrianopole
nouvelles vecues de Bucarest, Shahim-Gucray 6tait a Fokchani,
de Moldavie, continuant sa route vers Adrinople“,

Vol. II, sup. 1, pag. 45,

|

sur
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împedice
“La acestă ocasiune N. Mavtogheni i6- aspre măsuri să
pre boeri de-a se întâlni cu Hanul,

ca să nu întrige contra

Domniel

o

lui. Iată analisa unui pitacă de acestă natură (1).

nimen Dunărea ca mer9 cărți la căpitanii de margine pentru a nu trece
ori, ori bresle, ori din
neguțăt
gevea Hanului, fiă din Vocri, fiă din ori-ce treptă, din
icul. Hanului, nici a
calabal
în
ca
ameste
se
a
partea biscricescă, să mu îngăduiscă
nă, de a trece Dunărea,
se putea întâlni măcar, tar mai virlos a călători împreu spat, nici pe faţă, nică
vel
fără de cartea Domnici mele și fără teschere dela, a-lui
pre carele îl vei dovedi că
întru ascuns... că până la viaţă te vom pedepsi; iar

resce cu calabălicul
cu meșteșug într'ascuns tăinuindu-se sait amestecatii și călăto
trimâţă la Domnia
să-l
, pre unul ca acela, cu mijloc puind mâna,

din preună
a peste Dunăre iar și pentru
m6». După ce va trece Hanulii însă va fi liberă trecere
alți (2). 1787 Maii 25.

Olteniţa, Odivâia
NB. Aceste circulăti s'aii adresat la căpitanii de Buzăii,
, Fundul DanVlașca
din
Daia
,
din Vlașca, Gagel din Ilfov, Gr6ea din Vlașca
|
Saac.ciului din Ialomiţa, Mărgineni din
„In vedere

ea,
cu resboiuli, N. Mavrogheni pregălesce aprovizionar

|

capitalei și chiar și a orașelorii din judeţe.

7

.
găti fie-cine zaherea, cun
Pitac cătră Aga din 1887 Lulie 1, ca să însciințeze a și
50 cântare de paximad
câte
mănăst,
tâtă
de
facă
să
şi mănăstirile din Bucuresti
şi să nu se pritiare
gata «căci întâmplarea vremei pote să aducă vre-o înpuțin
ilor să facă
egumen
ordonă
orul
Domnit
nuâscă ferescă Dumnedeii veri-o lipsă» . . ..
plata.
cu
ţă,
trebuin
de
vreme
la
norod
proviziunile, ca să servâscă pentru
egumenii vor fi despăDomnitorul promite, că în casii de a nu fi trebuință,
gubiţi de plată dela Domnie (3).
Ia tote mănăstirile din
NB. Prin cireulăni se întinde acestă disposițiune
”
județe.

Di

NVII.

Sudiţii ruşi. Pregătiri de oste românescă. Pauza hotarelori.
In luna următre,

N.

Mavrogheni,

ordonă,

din

porunca

Porții, .

în timpi de 6
facerea unei catagrafil de toți meguțitorii ruși, cari
nă tor eși
Lună nu vor fi supăraţi de nimica și după aces terme
născuli,
din țeră, iar cari nu tor [i sudiți muscală şi vor fi raele
(1) Din cond. No. XVII fila 187
(2) Cod. No. XYII, fila 187.
(3) Cod. No. NVII, fila 224.

de la Arh, Statului,
,

Isronra Româxir.ont
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ver greci, ver români, ver de altii neam
și vor fi luată patentă
rusescă, să se considere Tar raele, supuindu-i la haraciuli împărătescii
Și avându în vedere catastifulă dati la Divant de Consululii rusesci,

Domnitorul cere resultatuli prin anaforale, ca să-l vestescă Porții.
Aga este rânduită mumbașiri, ca să aducă înaintea Divanului pre
neguțitori spre a-l scrie în catagrafie (1).

Acum N. Mavrogheni nu mal ţine sâmă de sfatul umilitor -al
boerimel — mai ales al lui Enache Văcărescu, şi se otăresce să se

pregălâscă și el de resboiu.
|
”
a
Indată N. Mavrogheni, la 20 August, 1787, rânduesce. pre Damian Lubili în slujba de Buluc-başa, preste nefeni, și-i dă însărcinarea
să mârgă prin judeţe să recruteze neferi (2). lar pre de altă parte,

Domnilorulii

trămite pre câţi-va boeri al lui de încredere, cercetători

prin plalurile despre Ardeal,
Voinescu este numiti naziri

ca să
preste

observe mișcările Austriacilori.
2 plaiuri, preste toți vătafil din

ele. EI este obligaţii, cu vălafi și cu plăeși sub arme,
t6te drumurile și polecele, să privegheze di și n6pte

să împăneze

hotarele. Voinescu

să cerceteze și el pre totii câsulii, ca să afle ce se lucrâză din' colo
în vecinătate...

de

să nu comunice domniei

mincin6se. Eate circulara

de rânduire

nescare-va

havadișuri

a: acestor naziri, în vedere

mișcarea oștilor austriace

cu

|

1787 August 27. Cărţi legate către nazirii rânduiţi la plaimi.
«Boerulit Domniei mele Costică

Voinescule Biv. trete logofete,

sănătate! vă

facemii în scire că înt'acâstă vreme delicată fiindii trebuință cca să avem pe la -

plaiuri 6menii noștri aleși și practicoși, atât pentru paza cea cuviincidsă care
trebue întracâstă vreme a avea plajurile, cât mai vâztosii pentru ori-ce s'ar augi
şi S'ar lucra înăuntru, să ne facă însciințare. Iată te-amii alesi pre tine la amân-

două plaiurile județului Dâmboviţa -și te orânduimii nazir și desevânşit chiver-

nisitor ali acestori două plaiuri și îți dim pe amândoi vătașii sub a, ta ascultaxe. Deci îndată ce vei primi domnâsca nâstră poruncă, numai decât.să te scoli
să mergi la numitele plaiuri, dimpreună cu vătașii și mai ântâii să împăneză

t5te drumurile și potecile cu plăiași i potecaşi, 6meni harnici, ca arme, care să

prăzâscă napristană dina, și n5pt6 hotarulii cu privighere ; pe care păzitori ades6
să-i cercetaţi, de aţă și prin ascunsă, de sunt la loculi celă orânduită nelipsiți şi de fac paza cea cuviinci6să, ssii nu. Dar lângă acâsta să aibi cea d'ântâiii
trebă și datorieți a cerceta pe totii cszalii ea să adi ce se lucreză din colo în -

vecinătate și ori-ce vei audi că se Inerâză, s6ii se ande în părţile locului, numai

decât întraceli câsi şi într'acelii minută, măcarit npte, diuă de va fi, să răpedi cu grabă aici înseiințare, scriind totodată și totii: într'o vreme.o carte
(1) Cod. No. XVII,

(2) Cod. XVII,

fila 214. Pitacă

cătră Divani,

din 1787,

luna August

14,

.

V. A. Uneculă

"02

cătră D-lui vel Vornicu și alta cătră D-lui vel Spat, dar săţi deschidi ochii a
afla lucrună adevărate și cu bună pleroforie, iar să nu ne serii niscaiva havadi-

uri mincin6se și păreri, s6i întrun chipii să serii D-niei mele și într'alti feli

la D-lor veliţii boeri; cum şi când nu se va simţi și nu se va auqi nimica, totii
să aibi a însciința D-niei mele, pe tâte dilele, fiindit-că acum sai orânduitii ți-

mirași pe la tote plaiurile, când aveţi mijlocii

de a ne trămite ori în ce vreme

cu înlesuire ; și ori ce cheltuială vei face la acâstă tr6bă a havadișurilorii să o
arăţi la D-lui vel Vornicii cu foie și fiindiă cu curentii se va plăti de la D-nia:
mea. Ci dar, să aibi omi ali tăii întradins trimisi înăuntru prin taină, carele să

aibă numai acâstă

trâbă a iscodi și a fi cu privighere spre a afla lucruri ade-

vărate să însciințezi D-niei mele, iar nu vorbe și păreri; şi caută dar, după ipolipsis ce avem Domnia m6 asupra'ți, să ne slujesci la aeâstă trebă și într'acestă
vreme, cu vrednicie, deșteptii și fără cusurii, să nu se întâmple a audi mai îna-

inte de la alţii vre-o vestire și tu să dormi, pentru că vremea este delicată și îţi
vei perde viaţa, far slujindit bine vei fi miluitii și cinstiti de cătră Domnia m6.

Acesta îţi poruncimii și să avemii respunsii. 1787, August 27 (1).

|

/

NB.

Sai orânduitii

cu identice cărți,

următorii

naziri,

afară

de acesta

Andrei la plaiul despre Buzti sudit Saac și plaiulii Tel6jen. Mihalache la plaiul Prahovei din Prahova.
George Rucăvinu, Biv. tvete. logof nazirii pe ambele plaiuri din jud. Muscel.
Stefan Caciulă, vătafă la Lovistea și nazirii la plaiulă Aref din Argeșii.
Leul, vătafi la plaiurile Slănic din Perscov din Buzăi şi nazir la aa
mândouă.
La plaiurile Vâlcii ispravniculii portarii Marco să găsscă nazirii pentru
a
ambele plaiuri.

La plaiurile Vâlcan şi Novaci din Gorj, să pue nazirii clucerul Grădiştenu,
.
pe chizeșia sa.
_

“Nicolae, vătafi la plaiul Vâlcan în locul lui Stoian.

La plaiul Mehedinţi asemen să găsâscă om cluc. Frusin.
NB. Prin cărți căiră ispravnicii s'aii vestit acestă înființare de naziri, dar

să adauge, că și ispravnicii să
paza plaiurilor (2).

nu înceteze a lucra împreună

cu: nazirii pentru

Măsuri rigur6se se iati la fruntariile despre Austria şi Turcia în
i. cu sâmă Mavrogheni voiesce a împedica
privinţa căld'oxiloriMai
trecerea. la: Aasiria

a bolerilorii

trădători ; de

anuli 1787, Domnitoruli, prevădălori
“ pâtă eşi nimeni din ț6ră fără teșkerea,

aceea

în Octombre

19

în (te, repetă ordinulă să nu
«și cu jurămânli vă (ici, pre

capuli împăratului, acolo în margine te vom pune în țepă (de
vor lăsa adecă trecerea fără de teșhereu), ci d6r deschideţi ochil...»
(1) Codica XVII, fila 215.
(9) Coa. XVII, fila 217,

Îsronra RomâxILonii

93

Acâstă poruncă e adresată la,
Gradiştea
Măesineni

ÎI

Unturâsa

Slam

Rămnicii

Albotescă

Orași Stolniţa
Măcăresci

l
+ Ialomiţa
]

Ciocăinesci

Nea

Olteniţa

ou

j Ilfovă

Grâca

Daria

Vlașca

Odivoia
Piatra
Zimnicele

) 'Teleommanti

- Uda

) Oltului

Islazulă
Celeuli

|
5
] Romanați

Ciobani

NA

Ghidică

j Doljii

Calafatii

|

Prastoli

+

Vodigi

|

|

|

|

„

Mehedinţi

NB. S'aii scrisii asemene și vătașilor de plaiuri.
XVIII.
-

Isbucuirea ăsdoduluă, Manifestul Por fei:
|
și ali Ecaterinei.

“La 13 August isbucni incendiulii resboiului între Rusi și ma
«C0i Sorpresă universale», dice Abatele Francesco. Becaltini .

«Storia ragionala dei turohi» (0).

«Se. adunâ

Divanulii (turcesc), scrie acest. istoric; se luâ otărirea

de a intima ministrului rusescii învitarea a se presinlă. până

dile la Portă, în modii publicii, prevenindull
(1) Tomuli

VII, pag. 68,

că, se putea

în irel

dispensa

»

V. A. Unrenii

9.

de cheltuiala obicinuită pe vase şi pentru caii necesari, de 6re-ce sa
ordonati de guvernulii turcit tot ce lrebue pentru recepțiunea. lui.

O

atâlii

chiămare

de

estraordinară

și neprevădulă

surprinse

forte

mult pe D. Bulgakow, care dete despre acâsta îndată însciințare Internunţiului împărătesei Baronului de Ilerbertii, carele îndată espedi

la Portă unii Dragomanii ca să întrebe de obiectulit acestei neașteptate inlimaţiuni. Respunsulă ministrului Otomani fu, că fiindă Turcia

şi Rusia dou€ puteri cu totul libere şi independinte, puteai ele
trata împreună după placulii loră, fără să fie obligate a da comptil
nimenuia, și că prin urmare întrebarea ministrului Cesărescii trebuia
să fie considerată ca neoportună» (1).

Atunci ambii miniștri înţeleseră lovitura preparată. Pe dată înterchiar

nunziulă,

„secretarii să,

trămise

în ac6 sâră,

însoțiți

de doul

la marele Vizirii pre doul

din

cu ună memorii în

alți dragomani.

care vestesce că, dâcă Porta va declara resbel Rusiei, elu este datorii
a preveni pre ministerulii otomanii, că Iosif II, împeratulu, este aliatuli
Impărătesei Rusiei şi că, deci, M. Sa losil, nu va pute privi cu indi-

ferință' asemen6 ruptură. Vizirulii dormea când sosiră trămișii lui
Herbert. Eli respunse, că mw pricepe. cu ce drepti Iosif II se amestecă în afaceri ce nu-lă privescit. 'Trămișii respunseră că M. S.
Cesarea, oferă putintea sa mediaţiune, pentru a se stabili înţelegere

“cu Rusia, şi a evila
ciei. Vizirulu refuză
manifest părtinitâre
a somministrarii (a

unu resbelă, care ciră pute deveni fatală, Tua primi ca mediatâre Casa de Austria, care este
Rusiei, «sapendosi che (Iosef) si era obbligato
la Rusia) un socorso di 30,000 soldati în caso

di guerra colla, Porta, onde S. M. (il Sultano) volea piultosto avere “a.
fare con

dichiarati nemici,

che con amici

equivoci,

e che altro piu

(1) «Adunatosi îl Divano, si prese la determinazione di intimare al Mivistro

di Rusia” qi preseutarsi dentro tre giomi alla Porta în forma publica, prevenendolo, che potea dispensarse della solita spesa de bastimenti o cavalli necessari,
attesoche erasi dal governo ordinato tutto Loscoreute pel suo ricevimento. Una
che
chiamata si straordinaria ed improvvisa sorprese assassimo îl sig. Bulgakow,
cui
da
Herbert,
di
Barone
no 'dette subito parte all intermunzio dell” imperatore,
si
di
Vogvetto
rilevare
per
o
Dragoman
immediatamente si spedi alla Porta un
la
essenulo
che
fu;
o
Ottomann
Ministero
del
risposta
La
ne.
improvvisa intimazio
Turchia a la Russia due Potenze totalmente libere e indipendenti poleano tratare
_insieme

a. loro arbilrio senzu

esserne obligule « renderne

in-conseyuenza dorea la richiesta del Ministro
porbuna» .

Cesarco

conto « chicchessia

considevarsi
.

come

e che

inop-
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„non gli restava a sapere, se non quale sarebbe' stato il limite che si:
era preseritto S$. M. di meltere agli ajuti, che erasi obbligato ad ac:
cordare a nemici del gran Signore, oppure se avea determinato di
entrare egli pure in guerra contra tutte le sue forze, come sembravano indicare le lanle truppe falte filare in Ungheria, essendo pero .
libero Timperatore di operare tulto quello che avesse creduto conve-

niente ai soi interessi»(1),
e
Din (6le aceste înțelese Rulgakow. că. resbelul

bucni.. În dioa de 16 (2) August” după
arhivele, mârsă cu 6lă suita, de la Pera
„cu ceremonialul ordinar, fu dus la Divan,
cattini, cele mai ciudate propuneri, la care

Aa
este gata a. is-

ce sai transportat aturea
la Constantinopole; Primit
unde i-se făcură, dice Benegreșit Bulgakow nu pute

1

respunde, neavândi instrucţiuni. Atunci îl lăsară să iasă din Divan,

dar abia eşilu, fu arestat și dus la Șepte-turnari. La protestuli
unora din Ambasadori, că de ce în contra dreptului ginţilorii ai ares:
tatii Pârtia pre Bulgakow, Reiz-Effendi respunse, că numai ășa îlu pute
scăpa de furia musulmanilorii.
a
Cu t6te aceste, numai la 22 August Porta dete la lumină manifestul_de resbelu contra Ecaterinel.
N
|
La 24 August 1787 (stil nou) Perla emite Ministrului frances
Choiseul, manifestulă săii, prin care explică Franciei motivele pentru
care. ea e silită a face resboiii Rusiei. .
|

Traduction du DManifeste donne par la Sublime Porte contre

lu hussie. Remis & AL. de Choiseul le 24 Aoit 1787

«Il 6tait expressâment convenu, que les Oczakowiens auraient Pextraction libre ct illimitee du sel des marais salants aflectâs -de tout

temps

aux. habitants

de cette frontiăre.

Cependant,

on y a toujours

rencontră mille entraves et Pon y a âprouv6 toutes sortes de mauvais:
(1) «Sciindu-se că (losifii ) se obligase a da Rusiei un ajutoră de 30.000
„osteni, în cas de resbelă cu Porta. Deci A. S. Sultanul prefer
să: ia
aibă aface

cu neamici declarați decât cu amici îndoelnici și că nu-i mai rămâne alta de sciut,
decât care este limita ce a otărit M. S. -pentru

ajutâre

și decă

luase

Austria

otărirea să intre și ea în resbeli cu tâte forțele stle, cum pare a indica nume-: -

rosele trupe cari se adună în Ungaria, liberi fiindi negreşitii

lucra ori-cum va fi creqută cuviinciosii pentru interesele sele,»

împăratul

-de

a,

Y, A. Unecură

|
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tion
_twaitements de la part des lusses,. et lorsquon a râclam6 Pexecu
. Le
des conventions, la Cour de Russie s'y est constamment refusee
Consul de cette cour a seduit le Vaivode de Moldavie, qui a le rang

en a favoris€ la fuite et lorsque la Sublime Porte Va

Elle

de Prince.

t
râclam6, lenvoye de Russie a r&pondu que sa cour ne le rendrai
point, refus formellement contraire aux traitâs, La cour de Russie a
s
manifest6 ses mauvais desseins en donnant ainsi des interpretation

a son gr€ ă plusieurs pareils articles. Elle a debauch€ des sujets de

e,
la Sublime Porte, en 6tablissant des Consuls en Valachie, en Moldavi
s
“dans les Iles et dans des endroits oă la presence de ces officier
&lait inutile et mâme prâjudiciable aux vrais croyants. Elle a fait
passer dans ses Etats des sujels de la Sublime Porte. Elle en a em-

ploy€ dautres ă sa marine ou ă dautres services. Elle s'est surlout

ingerâe dans les dispositions intârieures de notre adminisouvent
stration, en solicitant, soit la râvocalion, soit la punition des gouverneurs, des juges, des employs et de tous les officiers qui ne covenaient point ă ses intârâts et mâme du Pacha de Georgie et des
Princes des Valachie et de Moldavie.
...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«En consquence, la Porte donne ce Manifeste ă la respectable
la resolution 'quwelle a”prise de faire
cour de France, pour lui notifier

la guerre ă la Russie. La Sublime Porte soumel les motifs qui la
font agir aux lumiăres et ă Pequit6 de ses amis» (1).
Le

11 de Zilcadi Pan

1201.

Le 24 Aocut

1787.

Abatele Becaltini dă pre largi manifestuli Porţel otomane (1).
“Turcia în manifestulit el se jeluesce că Rusia neconteniti, dela,
“ pacea din 1774, a făculi să se producă obstacole .la continuarea
păcei, cu pretenţiuni şi cereri onerose, contraril tratatelor şi convențiunilor. Așia a invadat pe neașteptate Crimeea, a căreia independență
era asigurată prin pacea dela Kuciuc-Kainargi; așla a împins pe Hanul de Tiflis, sii de Georgia, să se rebeleze

pendinte de Pârta otomană

și să se declare înde-

și Rusia a şi introdus oștirile ei în Georgia.

(0) Hurm., Vol. II supl. 1. pag. 46,
(1) Vol. 7, pag. 71, vegi Anexa.

-
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Cât privesce Principatele, manifestulii dice (cum vedurăm) că Rusia
prin intermediulă Consulului săi din Iaşi, a ademeniti pre Domnitorulii
Moldovei Alex. Mavrocordat, «Vasaluli imperiului nostru» și că
Rusia n'a voitit să extradeze pre fugarulii Domni, care era culpabili
de trădare şi de rebeliune cătră Sultanuli.
De asemen€ Rusia prin stabilirea de consuli în Valahia și Moldova, şi încă și în insulele Arhipelagului, n'a. avut altii scopă, decât
de a dăuna Musulmanilorii ȘI să reducă cât mal multi numărulii
supușiloră Sultanului, făcendu-i să trecă, în Rusia,
.
Rusia s'a amestecati și în afacerile interne ale Imperiului, cevândi destituirea, ori pedepsirea norii Pașale, Judecători, Comandanți

ȘI

Miniștri, impiegaii

“Moldove,

în Vămi....

Ba și a Principilorii

«de noii investiţi. cu guvernărântulii

Vorbesce apoi

manifestulii

acelori

Valahiei și
ăi»

de condescendința cu care

Pâria a

fost. faţă cu neguţitorii ruși, lucru remas fară reciprocitate din partea
Rusie.
«Finalmenle, ministrului Rusiet fu primuli care provocă la r&sboiui,
insistând ca ministru. la sublima Portă, să i se d6 în scrisă renunliarea, expresă“ a Porţei de la vechiulii nostru Dominiii Georgia, Kartaliniat; generalul Potemkin av6 ordine să se apropie de holarele
Turciel. cu 100.000 oșteni, ca să ne oblige a acorda cererea minis-

lrului. Ba chiari împărătesa însăși era gala să vie în fruntea acestel
oșliri. Porla sa mulțămit să câră d-lui Bulgakow să se remită Cri-

mea în siluaţiunea ei de la 1783, iar ministrulii rusesci răspunse
negativă și cu mândrie, deelarândă că așla ceva celui nu va.propune
guvernului săil rusescii.
«Pentru tâte cuvintele de mal sus, și alte nenumârate, publice
și secrete, resbelulii a devenilii pentru huni musulmani o: afacere
de lege și de religiune și acesta e molivulă pentu care sa; judecatii

convenientii a se remite acesti manifestii la respectabilii noștri amici

vechi, suverani din Europa, notificându-le acâstă, dreptă și întemeială
otărire de a declara resbel Rusiei, olărire care se supune la înţe-

lpta reflecțiune a, persânelorii: nepărtinitâre, măgulindu-se (Porta) că
otărirea ei va fi privită cu ochiii discret şi drept». Dati în Constantinopole, la 24 a lunei Somado (August) anul Egirei 1201 și al erei
creștine în 1787.
Istoria Româniloră ă de V, A, Urechid,

Th

V. A. Uneciiră

E
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tot și pretu-

preste

“De aci înainte numar de .răsbole e vorba

tindene.
un contra-maLa manifestulti Porţey, Ecaterina. IL întimpină cu.
nifestui (4). Imperătâsa Rusiei respunde că:
dalla perfidia
«Non e dunque per. nostra voluntă, ma provocata
niamo la spada e ci
de nostri nemici e de nostri emuli, che impug
incaricati i nostri coavpardiamo a combaltere, e percid abbiamo
nzoft Transdanumandanti îl general Feldmarechallo Conte di Rumia
o, di agire ostilmente
biano, come pure, il Principe di Potemkin il Tauric

contro î Turchi, colle truppe..» (2)

e

live la No).

|

era de a
agiu
Acum, dice Becatiini, (3) cunoscu Rusia ce desavant
Nisdintre
(era
[î restituit ca prin pacea de la Kuciuk-kainargi t6tă
tru și Dunăre!!..
relaTată cum se dati pe faţă intenţiunile creștine ale Rusiei
|

Porțel, Ecaterina, II, califică de rei
Respundândi Manifestu“ lui
lut Mavrocorintemeiate (4) cererile Porţei și între aceste: estradarea
din Iași, sub cudat şi rechiămarea, vice-consulului vusescit Selinski,
ventă

că ar fi îndemnatii

pe Mavrocordat

să fugă în Rusia.

„XIX.
Oceacovulii. Mişcarea în țera Romimescă. Volney. Peysonnel.

In ţera Românâscă

resboiulii

negreșitii, miș-

declarat ocasionâ,

se agită însă în
căr în sensuri diverse. Vechii partisani a! Rusiel
.
secret, căci sciti că N. Mavrogheni va fi cu Turcia
armată
80,000 de Turci mărșuiră spre Oceacovi, pe când o altă
mai

considerabilă
(1) Becattini. Vei

naintâ spre
anexa,

Dunărea.

Oceacovul

era să fiă atacati
:

,

ncamieilorii noș(9) cAşia dar nu cu voința nostră, ci provocată de perâdia
e; şi deci
combat
a
de
sârta
m
încercă
și
tri și a rivalilorii noștri; apucăm spada
Contele de Rumianamii însărcinat pre comandanții noștri, generalul Feldmareșal
l,
ţov Trausdanubianulii și pe Principele de Potemkin Tauricu
VII.)
T.
ni,
mente contra Turcilor, cu oștirea.» (Becatti
(3) Becattini. Pag. 88.

(1) Recattini, T, VII, pag. 81.

!

de a lucra ostil-

Isroni4TRomâviroiti

_de

Potemkin.

Choiseul

în raportul

Ă

s&ti

dela

25

99

August

1787

„ar6tă guvernului frances acâsta și-și exprimă temerea, că
Oceacovul
nu va pute să se țină, din causa discordiilor din sinuli cetăţei aceștia
.
Inginerul francez de Lafitte <a fait des prodiges activi
t, et si ses
conseils avaient 6(6 suivis, la place serait en &lat de faire
une longue dâfense ; mais le peuple et une partie de la garnison
se sont
râvoliâs lorsque Pona voulu dâtruire quelques mauvaises baraqu
es
pour faire passer sur leur emplacement un retranchemenl n6cessa
ire.
Les firmans les plus menacants n'ont point 6l6 respectâs malar6
les
inslances du Pacha qui, d'ailleurs est ires-faible, sans expria
nce et

qui, Lannâe derniâre 6tait douanier

de la Capitale. Cest un barbier

el un cafetier qui examinent &t jugent aujourd'hui les travaux
de M.
de Lafitte. Les janissaires refusent de travailler, ils se livrent
entre
eux, au milieu mâme de la ville, les combats les plus meurtr
iers
et il en a dâjă desert un assez grand nombre, pour que
le Prince

de Valachie ait 6t6 oblis6 de les repousser» (1).

In 10 Septembre Choiseul artă din not guvernului
guvernului turcescă, nepregătirea lu pentru r&sboiă (2),

s&ii incuria,

Asupra resbelului declaratii a începulii a scrie, în Oclombre
1787,
Volney, cartea sa «Considârations sur la guerre actuell
e» tipărită în

Londra în anul 1788.

„— «Dans ce conilit des deux puissances, quelle sera —
dice Volney — Pissue de leur choc ? Qui Sarrâtera, oi s'âlendra la
secousse
quen recevra lun des deux Empires ?» (3).
(1) Inginerul francez de Lafitte «a
liele lui eraii ascultate, urmate, cetatea
poporuli și o parte din garnisonă s'a
câte-va proste barace, ca -pe loculii lor

făcut minuni de
ar fi în stare să
revoltati când a
să se trâcă unit

activitate, şi dâca consiresiste lungit timpă; dar
fost vorba să se dărime
'retranșamentii necesari.

Firmanele cele amenințătre n'aii fostii respectate, cu tâte stăruințele
Pașei, care
pe lângă acestea

este forte slabi, fără experiență și care în anulă trecntii era
vameșii ali Capitalei. Unii bărbierii și unii cafegiti examină și
judecă astădi lucrăvile d-lui de Lafitte. Enicerii refusă de a lucra, ei să apucă la
bătăi ucidătâre, unii

cu alții, în mijloculă orașului.

Unii destulă

desertatii, într'atâtă, în cât Domnitorulii
(2) Vei

Iurmuzachi

vol. JI, sup.

de mare

numirii dintre

ei ai

și

Valachiei a fostii nevoitii să-i respingă».

1, pag. 47.

(3) «In acestii confiictii ali celor 'două puteri,

.

cara fi-va,
ulii căocnivei lori ? Unde se va opri, până unde se va întinde sguduirea resultat
ce
va
priimi din
acâstă ciocnire
unulii din cele două imperii ?»

Y. A. Unecră

-00

Autorele

mai

volesce

să lămurâscă.

care

e și rolulii Franţei

în

.
„acesti răsboiii şi care trebuie să-l fie conduita ?
i ofiţeri
La prima cestiune dice că, cu tote că Franţa a trimis
că Turcia va cşi
și ingineri în serviciulii Turciei, elă nu crede
desăvârșire perbiruilâre, precum nu crede iarăși că Turcia va fi cu
dută (1). Despre

Rusia Volney

dela 'Turci și adaogă

scrie, că ea aspiră să ice pămentună

«D'abord on (la Russic) a demande Lusage de la

a exig€ Pabandon des
Mer Noire, puis Lentree de la Mâditerianee, Von
protâge aujourd hui
“ 'Tartares, puis Pon sest empare de la Crimâc; Ton

ct les Moldaves; le premier trait€ les soustraira ă la

les Georgiens
Porte (2).

Oui, tout annonce

(Constantinople)

lout, dans

des Russes

et

la balance

tout

des

le projet

prâsage

une

de

marcher ă

heureuse

cette Capitale

issue

intercis- et des moyens,

est

ă

ce projel:

ă Tavantage

contre les Tures . . » (3).

|

ința ce ar opune
O singură pedică. sar pute opune Rusiei: resist

curţile Europene...

dar Volney lrece în xevidiune statele și nu allă

nici un interesi,
pre nimeni propriii și gata la acâsta. Spania mare
est vrai que la
on a [i Rusia, ori Turcia la Constantinopole, «il

ă la Russie,
cour de Madrid (4), a manifeste des intentions nostiles

ire le pasen S'engageant, par un traite râcent avec la Porte, ă interd
Turquie. Mais il est
sage du Gibraitar ă toule [lotte armâe conlre la
6lrangăre, resî croire que ces disposilions suggârees par une cour
ui na aucun
teront sans elfet: il serait imprudent ă Ilspagne,
pour celui dune
commerce ă conserver, de prendie fait et. cause
de justes sujels
autre Puissance, surlout quand a cet gard, elle a

de se plaindre de la jalousie de celte mâme

puissance.»

(0) Pag. 25.

(2) Pag. 15. .
apoi intrarea în
(3) «Mai ântâit Rusia a cerutit folosința AMărei Negre,
Crimeea; astăţi
coprinsă
a
apoi
și
Mediterana ; a cerutii abandonarea 'Tătarilori,
(ce va mai întratatii
primul
;
Moldoveni
pre
și
Rusia protege pre Georgieni
de a
proiectulii
anunță
chei6 cu 'Turcia) îi va sustrage dela Pârtă. Da, totulit
isbândă,
deplină
cu
fi
va
acesta
ajunge la Constantinopole și după tote prevederile,
avantagiulii hușiloră
căcă tatulii în balanța intereselorii și mijlseeloriă, este în
i
contra 'Lureilorii»,
(1) Pag. 55.
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„On peut en dive autant de VAngleterre» (1). Din contră Anglia în căderea 'Turciei ar obține căderea comerciului francesi; deci
lucruli

1 convine!

Francia singură
politiques

-

«ă 'raison de son commerce el de ses liaisons

avec la Turquie,

u de grands

molifs

destine .... D&r ea în circumstanţele

de sintâresser

ă

sa

în care se află, pâte-se ame-

steca în certa iscată?>

Si

Volney adaogă: «Les 6lals du Nord: la Suâde, le Danemark,
la Pologne ă raison de leur voisinage et de Tinlârât
de. leur suret,
ont plus de droits de sallarmer. Mais quelle râsistance peuvent-ils
opposer ? Que peut mâme la Prusse, sans le concours de lAutriche?...>
Din nenorocire pentru lurci, Imp&raluli austriacă este aliatului Rusiei.

Nu pote Austria să renunțe la alianța Rusiei, căci fără de ea, ar fi
inferidră, neamicilori ci naturali: Suedia, Prusia, liga germanică şi
Francia. Vis-ă-vis de Turcia, dice Volney, Austria găsesce fol6se în-

mulţite de a se r&sbuna de perderile lui Carol VI-lea, de a recuceri
Belgradul

și- de a obţine pământurile

care ai pentru Austria cea mai

mare imporlanță (2).

|

a

“Volney adaugă, că Austria este inleresată apune mâna pe provinciele Turciei, care o despattii de Mediterana.
Asupra chesliunei a. 2-a: care sunt interesele Franciei. în r&s-

boiuli de față, Volney

dice,

că este

printre francezi, că Francia este
cu

opiniune

interesată

orl-ce preți

și

că

să
acâstă

destul

menţină

de generală

integritatea im-

periului

otoman,

opiniunea

deveniti o

maximă
Francie!

polilică a guvernului francezii. Volney analiseză interesele
și conchide în sensii opusii, susţinendii, că interesele Francii
«

(1) «Este adevărată ca Curtea din Madrid a manifestată intențiuni ostile
Rusiei, angajându-se, printr'anit tratati recentii cu Porta, a opri trecerea Gibraltarului la tâtă flotă armată „contra 'Pareiei. Dar este de eredutii, că aceste măsuri
suggerate de o curte străină, vor rămâne fără efectii; va fi torte imprudentii. din
partea Spaniei, care nare a păstra nică unii felii de comertii, să ia parte şi.
causă pentru acela alii unei alte Puteri, mai cu s6mă când în acâstă privință ca
are juste cuvinte de a se plânge de gelosia chiar a acestei puteri. Se pâte dice

totii așia și despre Anglia». (Pag. 57),

(2) Pag. 55. „Statele de Nordi: Suedia, Dania, Polonia din cansa vecinătăei și al interesulul siguranţei lor, aii mal multă cuvândii de a îngriji. Dar cere osistență pot ele opune
Ce
pâte chiar Prusia! fără ajutoralii Austriei9%

V. A. Unercniă

4 02

„sunt de a fi aliata Rusiei, care este creștină, lar nu păgână și barbară ca Turcil.
_ Volney nu se sperie de cuceririle Rusiet Și ale Austriel : «du
moment que la Russie et PAutriche se trouveront limitroples, Lintârât
qui les a unie les divisera et leur jalousie râciproque rendra Lequilibre ă PEurope. . Dejă Pon suppose que le partage pourra la faire
naitre au sujet de Constantinople».
Volney arâtă apol câm ce felii ar fi în gânduli celorii dou& monarchil, să facă împărțirea plăcinteă twrcesci,
Austria să i6e provinciile dealungului Golfului Adriatică, cu Raguza
şi posesiunile Veneţiei, care va fi despăgubită cu alte pământuri;
deci Austria va ave totii pământulă,. din dreptului Vidinului până la
Corfu. Ecaterina va fi recunoscută Imperătâsă de Constantinopole Și
restauratârea imperiului greci.
In contra politicel pronate de de Volney, a scrisii de Peys|
sonnel, cartea întitulată «Examen du livre intitule Considerations sur
i
la guerre actuelle, par Mr. de Volney» (1).

Peyssonnel refuteză argumentaţiunea lui de Volney și, declarând
că nu sar opune la alianța Franciei cu Rusia, cât privesce comerciulu pe Marea Nâgră şi deschiderea de debușeuri pentru comerciuli
franceză, în Rusia, Polonia, ele. nu aprobă însă o alianță care aril

deschide

rușiloră . calea

Constantinopolei (2).

Când

Rusia —

dice

Peyssonnel — va posede Bizanţa, Babilona, Atena și Ecbatana, lerusalimul, Tirul și Palmira, va deveni periculosă din tote privinţele
polilicei și a moralei, destructârea vir Luţilorii, moravurilorii șiș libertăţei
popdrelorii .

De aceea , Francia are interesit să conservee Imperiul otomanii (3).
Apărători ai Turciei, ca Peyssonnel, sunt şi alţi scriitori din acâstă
epocă. Voiii mai cita opera «Lettre dun voşageur ă Mr. le Baron
de L., sur la guerre des Tures (Philadelphia? Paris, 1788).

(1) Amsterdam,
Q)

Pag.

19%,

(3) Pag. 200.

8,

1788.
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NĂ.
Proclamaţiune de vesbelit. N. Mavrogheni. Partidele vechi.
In Septembre

5, anulii

clamațiunea

sa -cătră

coprinderea

următâre :

țeră,

1787, Nicolae

cu

referință

Mavrogheni adresâză pro-

la r&sboiulii

declaratii,

în

«Cu acâstă Domnâscă a nâstră carte seriemit şi însciințămii tuturorii de
obşte. că Domnia m6 din fire avândii iubirea de 6meni şi dragostea cătră toți lo-

cuitorii ţtrii mele, cari sunteți încredințaţi sub a nâstră oblăduire, dintrunii începutii nu amii lipsiti a griji pentru buna petrecere, odihna și dreptatea vâstră

a tuturorii, ca să fiți oerotiți şi apirați de ori-ce împotrivini, cu cât mai vîrtosit
acum într'acâstă
grijă și pază ami
cu totă sufletulă
capuli vostru să

vreme. împărechiată a resmeriţei, să sciți că îndoită purtare de
luat Domnia me asupră-ne pentru voi toță și ne-amii încereati,
și trupuli nostru ca să ne jărtfimii pentru voi și părul din
nu se clintâscă, nici averea vâstră, nică viața vâstră să nu se

stingă, dupe cum şi vedeţi de tață durerea şi purtarea de grijă ce avem pentru
voi, că nu numai cu trupulii și cu sufietulii stămii, ci şi grele cheltueli şi haznele

versămă la cele trebuinci6se pentru ușurința vâstră, a întîmpina cererile ce se
faci și pentru diafendipsisii și paza țării, de care rugămi pre milostivulii Dumnedeii ca să ne d$ ajutorii și de acum înainte, până în sfirzitii, a sevârşi cele
ce pohtimi spre diafendipaisit ali vostru, dupe cum şi avem nădejde mare la
mila dumnezeirei sâle, că cele ce ait fostii în vremea trecutei resmăriţe şi cele
ce ați pătimită atunci, acum nu veți pătimni, nici veţi cerca de acelii felit de
întâmplări ce aţi cereatii atunci, din pricina mai imarilorit voştri, cari netemâudu-se de Dumnedeu, aii călcatii cuvântnlii evangheliei, care gice «că păstorulă
celă bună are grijă de oi, iară naimitulă și păstorulă cclă ră care mare grijă de
o, vede lupulă venindă și lasă oile și fuge, și luipulă hvrăpesce şi _risipesee vile».
Deci fiindă că unii din cei rtii obicinuiți din fire, mincinoși, a vorbi dela sineși
vorbe de spaimă şi a proroci halturi și păreri deșârte, până ai dovedi Domnia
ME şi până a-i pune în mână ca să le facemnii pedâpsa ceea ce se cuvine după

pravilă, ca unorii turburători de odihna obștei, pâte într'acâstă vreme să se scorn6s6ă dela sineşi vorbe și a proroci minciuni de cele viitâre spre a ve îngriji și
a vă duce la spaimă, ca să vă facă să vă vindeți lucrurile vâstre, fără preţii, să-și
îndestuleze lăcomia loră, care acelea urmeză a vă aduce și la desnădăjluire și a

vă băga în inimele v6stre întristare și frică, ca să părăsiţi munca și hrana vâstră;
de aceea dar nu lipsimii cu acestea domnesci ale nâstre cărţi, a vă însciința și a
vă da bună pliroforie, ea să nu. vă întristați întru nimică; nu veți pătimi, dupre

cum mai susit am disii, nică voi, nici casele vâstre,

nici averile vostre,

de a nu asculta și a crede, sâii a vă amăgi, după acel felii de
veseli, să vă lipsâscă tâtă grija și spaima, căutându-vă trebile
mântului, cu inimă întinsă, și cu silință, şi cu bucurie rugâudii
Dumnedeii pentru armele prâ-puternicului Impărati, ca să le facă

și fără

halturi, să fiți
și lucrurile păpre milostivulii
biruitâre asupra

vrășmaşilorii sei, după datoria ce aveți și pentru bună stare a Domniei mele, ca

“să ne ajute a ve ocroti şi a vă apăra până în sfârşitii de ori-ce bântuială, după
scoposulii

ce avemii;

la care aceste

pliroforii,

ce v& dăm

Domnia

m6,

încredin-

“

10%

țându-vă,

V. A. UnEcură

voi locuitorii țărani, și scoțeniii: din inimele

vâstre

tote părerile și

grijile, şi cunoscândii buna economie ce facemi pentru ale vostre ușurințe, să
fiți dar următori poruncilorii ce vam scrisii, de a vă apuca cu silință să vă faceți
semănătuni de bucate îndestulii, pentru binele și folosulii vostru, ca să vă faceți

alișverișulii, să vă câștigați

şi ca să. se afle și la vre-o întâmplare

“a împărătescilorii porunci zacherea,
ai pr6 puternicei Impărăţii; să nu
vremea acâsta și să remâneți fără
leneși, vorii fi. cu vină, Deosebitii
ca, părăsindu-vă de cele trecute, să
pentru mai micii voştri, că vremea

de trebuință

ca nisce raele credincioși și supuși ce sunteți
găsiţi însă pricină cei leneşi de muncă, că este
de arături, pentru că unii ca aceia, ca nisce
poruncimă d-vâstră boierilorit i boerinașilorii,
aveţi fiesce-care durerea și grija ce se cade
nu este de interesuri, ci dupe cum noi grijimii

de odihna și buna petrecerea vâstră, așia și voi cu mai micii voştri să vă purtaţi
cu iubire de 6meni și cu drăgoste, ca să puteți av€ pre Dumnedeii de pază și
de ajutorii întru tâte. Acestea poruncimii de obşte și să avem răspunsii dela toţi

că aţi auditii și aţi înțelesit poruncile nâstre, iscălindu-vă în dosul acestei cărți

preoții, pârcălabi și săteni» (1). 1787,

Septembre

5.

Aceste cărți deschise cătră egumeni, epilropi de mănăstiri, protopopi, preoți, diaconi, boen, boerenași, și la toți locuitorii de obşte;
aii fost trimise pre lângă 17 cărți legate, cu același dală, pilace cătră
ispravnici, poruncindu-le să citâscă proclamaţiunea de may -susii în

i6te orașele

și satele și să îndemne

pre țărani

facă semănătuni.

să

Partida. rusâscă se agita în ţâră. De sigură, mal cu
clerii, inclinările pentru muscali erai mari. Austriacii âncă
partisani în boerime.
.
In 22 Septembrie, 1787, Mavrogheni, ca să împedice
gări de a propaga prin sate afecțiunea pentru muscali, i6, sub
de religiune, disposițiunea, ca nici unii călugără să nu mal
«Cu

acuma

cât mai vârtosă

prealabilă

catagrafie

a

în acesti vreme

călugărilori:

de unde

pre căluprelextii
polă eși

de 6bște:

“dela mânăstire și să nu se amestece cu norodulu
o

s6mă în
numărait

delicată». “Domnitorulii

ordonă

e fie-care?. pămenteanii

stii

străinii ? omii sciutii și cunoscutii egumenului, scii starițului?

După acâstă catagrafie să nu se mai primâscă pre nimenc și călugării cata-

grafiaţi să nu mai aibă voie a eși afară din mânăstire, fără de trebuinţă, în care
casii să aibă adeverinţă iscălită și adeverită dela mănăstire, indicândii numele
trimisului şi scoposulii și dilele câte are a zăhovi afară.
Călugărul care are asemene certificati, să mârgă drepti ântâiii la ispravnici,

cară cercetându-i și găsindiă că nu sunt ipochimene schimbate și adeverinţe mincin6se, va îngădui călugărnlui să mârgă la tr6bă.

-

n acesti sensă a scristi poruncă la ispravnici (2).
(1) Cod. No. XVII, fila 225.

|

(2) Cod. No. XVII, fila 280 verso, 17 cărți deschise câtră egumeni,

stareți şi episcopi,
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NI.
Enăchiţă

Văcărescu. Pregătiri noue ale lui Mavrogheni.

Dintre boeril cei mal marcanţi ai |ărei Muntenesci de pe timpul a cărei
istorie o facem, este neîndoios, Enache Văcărescu. Îl alăturăm portretul.
Despre originea acestei vechi familii, fie legendară, fie istorică. ne-am
ocupatii în anteridrele volume și vom mai grăi în anexa la acestă pagină.

De siguri am fi forte mulţămiţi să păstrămi lui Enache Văcărezscu aureola de glorie cu care ni-l ai prezentati până astă-Qi
scriitorii cari sai ocupatii de densulii, scriitori ca Fotino şi Odobescu (1).
dar istoria are allă misiune
Gmeni

mari

decât de a crea în modă nedocumentatii

și croj.

Facemi deci istorie, când curmămi șirulit legendei, ar&tândi pre
Enache Văcărescu ceca ce în adeverii a fostii.

Negreșitu,

scăderile

ce

am constatat

faptele Iul 'Și ai în parte explicaţiunea,

dâca

și avem
nu

a constata

în

scuza, în mijloculii

socială în care sa născuli, a trăit şi a făptuitii. Ori cât sar constata în Enache Văcărescu o natură mal de elită și o cultură mal
deosebită decâl a boferilorii contimporani cu eli, dânsul e membrului
unei societăţi date și faptele lu în cea mai mare parte nu-lii desparti
de locii de acea sociclate.
“Așla vedurămii. pre Enache Văcărescu crilicândi numirea ca
Domni a lui Nicolae Mavrogheni pentru că nu era dintre fanarioți

pui Sang, pentru că nu. scia grecesce și pentru că era de origine
obscură. Ce altii imputa lui Mavrogheni și înși! fanarioții din Constanlinopole ? Care alte simţuri aveaii boierii cei mai înstr&inați de
(6ră și mai inconscienţi de Românismii ?
Apoi când Austria alială cu Rusia ai formatii prolectulii de a-și

împărți ț&rile române, ce pornire află istoriculi în sufletulii luk Enache
Văcărescu

de natură

a. ni-li ar€ta că cârcă măcarit

să salve (ra sa.

de acestă împărțire?
“Singuri numai Mavrogheni-Vodă

ia iniţiativa apărărel (rel

peniru

adusi!

acâsia,

prin nizamulii

ce amii

îndărălii,

și

reorganisâză

(1) Vegi în anexa dela acestă pagină ce a scrisii d. Odobescu despre Enache Văcărescu
jn Tesauri II, pag. 293. Vedi „Revista Română“, anulii ], arlicolulii d-lut. Odobescu,
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oștirea și în măsurile posibile căută

să o înmulțâscă.

Arii

vădutii

deja oposițiunea ce vredniculă Domnitori întâmpină în acesta dela
boleri și chiar dela Enache Văcărescu.
In restulă anului 1787, Mavrogheni se ocupă cu reorganisarea

oștirel. Enache Văcărescu nu încuviințeză procederea, lui Mavrogheni
ca să adune

ste.

De unde

avea vre-o

5—6

mil de 6meni,

Mavro-

gheni țin6 să ridice nume&rulii oștirei preste 20 mil. In oștirea sa
Mavrogheni primesce și turci. Văcărescu dice, că Mavrogheni dândi
lefuri

câte

10 lei pre lună de călăreți,

câte 7 de

pedestrași,

turciă

cară dela Sultanulii ca ostași nu primeaă asemenea lefi, veniră mulţi
să intre în 6stea Domnitorului muntenescit spre a profita de - asemen6 lefi (1). Văcărescu descuviinţa asemen6 procedare, care o găsia
în paguba oștirei turcescl..
Mavrogheni, ca să se facă bine veduti la Constantinopole, nu

primi plată pentru zaherelele și cherestelele date Turciei în 1787. Şi
acâstă faptă o desaprobă Văcărescu, «ca și cum Împărăţia, când ar
fi vrută să le 16 din ţâră fără plată, nu ar fi pututi și ca și cun
n ar. fi fostă țera a Imperatului».
a

Decă contra cludatei păreri a lui Văcărescu, Mavrogheni dăruia
turcilorii

proviziuni,

nu mal puținii energiculă Domnitori

punea

străji

la Dunăre, spre apărarea ţărei de oşștini neregulate și chiar pentru
a împedica trecerea de turci,
cu titlu de comercianți în ţ6ră, acâsta,
conform

tractatelori anteridre,

La ocasiunea
adrezâză

ţărei

a

serbălorilori
doua

de care deja ne-am
Crăciunului din 1787

proclamaţiune,

în care,

credinciosi ali Sultanului Hamit: și îndâmnă
elu. Mavrogheni

promile

țărel

apărare

bună

din

ocupatii.
N. Mavrogheni,
noi,

se

declară

ţ6ra ca'să facă ca
de invadiuni

și

dușmane ;

el speră a <oblădui (pre locuitorii țărel) până în sfirșită feriţi, după
pofta inimei mele și după. durerea ce avem pentru vor cel credincioși
Și supuși raele și țăre! Domnici mele, după cum. și vedeți în faptă
grija n6stră ce avem asupra (rel, că pentru a vâstră odihnă și
ocrotire, ca să nu pătimiţi cele ce pătimescit alţii, cu cheltueli grele

(inemi ostași și facemii feluri de mijloce, versândi hasnalele nâstre
(ID) Vei

Tes. II, pag. 294,
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pentru a țărel pază și odihnă». Domnitorulii

adaogă a dice, că şi el

se va

merge

pune

în fruntea

acestori

ostași

şi va

în contra neami-

|
cilorii, ca să asigure linistea locuitorilorii.
Acâstă proclamațiune o dă Mavrogheni după ce primesce dela
Constantinopole firmanuri, cari îl dădeau mari puteri în ţâră și cari
mai alesii "li autorizat a împedica lrecerea prin Muntenia de oștini
chiar turcesci. Negreșitii, Mavrogheni — pre când âncă Austria nu de-

clarase resbolăi Turciei — încredințasă pre Pârtă, că elă cu oștirea
sa va apăra Muntenia și că deci nu este trebuință de a intra în ea
oștită turcesc anume. Acesta convenia Porței, care îşi duc6 16tă :
puterea spre Bugeac și Moldova. Poruncile dela Portă,-ca oştiri lurcesci să nu trâcă în Muntenia se citiră pe la tâte serhaturile de pre
marginea Dunărei, cum alirmă însăși proclamarea lui N. Mavrogheni,

dela 25 Decembre

1787 (1):
<pelă

la țeră de sărbători.

«Cuvioșilorii archimandriți, egumenilorii și epitropilorii dela sfintele mănăstiri şi mitoce, molittelorii vâstre protopopi, preoţilori și diaconi, d-lorii vâstre
boerilorii şi boerinașilori, polcorniciloră, zabiţitoră, căpitanilorii, buluc-bașilorii şi
neferi i breslaşilorii şi neguțătorilorii, orașăvilorii de prin tergună şi oraşe, slujitorilorăîi von pârcălabilorii, sindiilorii şi tuturorii locuitorilorii câți sunteţi
locuitori în județul, . .... de obşte vă facemiă domnia m6 în șeire, că apropiindu-se acum sărbătorile sfântei nașceri și a sfântului a Domnului Dumnegeului nostru Isusi Christosă, nu ami lipsiti, după iubirea de 6meni ce din
fire este la noi și după dragostea care avemii către voi, supușii noştrii cei
credincioși, cari sunteți de la Dumnedeii încredințați sub a nâstră oblăduire,
a vă trimete printraceste cărți domnestile n6stre blagoslorenii, bine cuvântându-

vă ca să vă învrednicâscă Dumnedeii a prăznui acestea sfinte sărbători, acum,
la anul și la mulți ani cu bucurie. Pe lângă care aceste blagoslovenii, vă
dănuit și deosebitele Domnescile nsstre încredințări și nădăjdi de bucurie, că

după neadornita grija ce avemii pentru toți supușii noştrii spre a petrece în
dilele Domniei mele feriţi de tâte relele, uu vomi lipsi, precumii nu am lipsiti
a griji și a găsi mijloce întwacâstă vreme de risboi, pentru ocrotirea vâstră și
înșine ne vomii jertti pentru mântuirea și scăparea vâstră dintru ori ce primejăie,
ca unit păstori cu grijă de oile sale, ca să împlinimi cuvântul sfântei evanghelii, că epăstorulă celii bunii sufletulii își pune pentru oi»; de care avemii nă-

dejde la mila marelui Dumnedei și a pr6 curatei maice a sfințici sale, și la ajutoruli sfințiloră ângeri, că în urmă după acestea tâte ve'ți avea mare bucurie
și mare mângăere toţi de obște; ce darii, fără de a vă desnădăjdui la vre unii
testar pentru acestă curgătâre vreme a răsboiului, fiți veseli și nu vă părăsiți
(1) Vegi în anexă

purtarea lui Enache

Văcărescu

şi la acâstă ocasiune,

!
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alișverișurile vâstre și munca caselorit vâstre și faceți rugăciuni neîncetatii către
milostivulii Dumnedeii pentru viața și biruința Devletalui a prea puternicului
nostru împeratii Sult. Hamit, i pentru ţâra acâsta și pentru buna starea Dom-

miei mele, ca să ne ajute a vă oblădui până în sfârșitii, feriți după pohta inimei

mele și după durerea ce avemi pentru voi cei credincioși și supuși vaele ai țării

|

Domnici mele, după cumit și vedeţi în faptă grija nstră ce avemii asupra țerii,
că pentru a vâstră odihna și ocrotire, ca să nu pătimiţi cele ce pătimescit alții,
cu cheltueli grele ţinemii ostași și facemii feluri de mijlâce, vărsândii hasnelele

nâstre pentru a ţărei pază și odihnă, cu care ostași și însine suntemii gata, cu
neadormire și fără odihnă diua și nâptea, ca să sărimit în ori în ce ceas ar
fi trebuință a ne porni

spre-a supușilorii locnitori ai Domnici mele

apărare de

oră-ce împotrivire. De care iată și acum scriindi la pr6 înalta Porta și făcendit

rugăciune pentru al vostru repausii, prin ajatorulii lui Dumnedeii ne ati sositii
luminatele împărătesei firmanuri, întru care coprinde a nu mai cuteza nimeni din
ostași a mai trece prin Domuâsea nâstră idră. După care trimiţândi “sureturi
adecă copii pe la tâte serhaturile, s'aii câtitii întru auquli tuturorii. Ci dacii
în vreme ce prea bine sciți și aţi auqitii, că Domnia nâstră până a nu ne veni
acestea împărătesci porunci, ne am siliti în tot chipulii a vă ocroti de tâte câte
ait fost prin putință, ca unii Domni și părinte de obşte, ce ne ami aflati ţării
acestea, cu câtii mai vertosii acumii, după primirea împerătescilor firmanuri, ru

vomii lăsa mijlocii câtii de puţin a ne sili spre a vâstră ocrotire și apărare și
vugămii pre bunul Dumnegeii a bine-voi și a ne ajuta, spre deplina săvârșire
a, poruncilorii firmanuri învredoicindu-vă și pe voi a prăsnui sfânta nașcere, sfântul
Dotezii al Domnului nostru Isusii Christosii, acum și acestit viitorii an noii a
petrece prin blagoslovenia sântului Vasile întru fericire, cu sănătate, cu îndestu-

lare de bunuri, de rusumaturi și alişverişurile vâstre și cu pacea cea

doritâre (1)». 1787,

Decembre

23.

de

obşte

-

ARII.
Proclamări

Cu

țiuni,

t6te asigurările

cari se diceau

noue. —

ce dăd6

«cărți

Gainizone.

Domnitorulii

de parigorie»,

în asemene

spaima

se lăţia

proclama-

în

ţeră,

întreținulă cu împrăștierea intenţionată de feli de felu de vești, de
cătră. cei cari nu puteaii suferi pre N. Mavrogheni. Partizanii mu-scalilorii, ba și a.Austriei, nu lipseaii de a agita spiritele, Vodă numia :

pre aceștia

«făcător de rele și farmazoni și vrăjmași al patriei lor».

Eată o nouă proclamare a lui N. Mavrogheni dela 29 Decembre
1787, cătră locuitorii Bucurescilorii :
«Fiindit-că ne-am însciințatit Domnia m6, că unii din făcătorii de rele şi
farmazoni, ati semănatii multe feluri de vorbe neadevărate spre spaima norodului,
(1) Cod. XVII,

Arch.

Staţ., fila 2418 verso,

,
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lorit rele gânduri, poruncimii d-tale

(dă ga)

Îsronta RomâxiLonii

ca să-şi facă cele după obiceiulii

să încredinţezi pe toți de obşte, ca să petr6că în liniște și fără de frică de ori-ce,

neguțătorindu-se fâră de îndoială şi bucurie, nedândii ereqământii la halturile celorii
semănători de vorbe mincin6se, ce nică prin mintea cui-vași trebue să trecă, căci Domnia
m6, cu ajutorul lui Dumnedeii, în qilele n6stre avem purtare de grijă cu priveghere

pentru siguranța și repausulă domnescului nostru orașii Bucuresci și a tâtei ţări

până

întratât cât și viața nâstră

în primnejdie când

o punemii

va fi trebuință

pentru săvârşita pază a totii norodului Domniei mele. Deci fiindi şi voi locuitorilorii din orașulii Domnici mele Bucurescă, bine îneredințaţi pentru liniştea și
neclintirea vâstră,

nu trebue

să daţi ascultare

la vorbele celor făcători de rele

și vrăjmași patriei lori, pre care unii ca aceia: dovedindu-i și prindându-i, îi vom

pedepsi
ce sa
pentru
Maicei

spre pilda altora, nică să puneţi în gândii vre
întemplatii în cel-l-altă răsboiii trecuti, din
că noi, precumii gicemii, cu ajutorulii lui
Sele, vă vomii păzi de ori-ce împotrivire a

unii lucru asemen€ ca acela
pricina vrășmașilorit patriei,.
Dumnedeii și a pre curatei
vrășmașilorii și făcătorilori

de rele și veţi fi întru o liniște și odihnă» (1).

_ Noutăţile cu intențiune împrăștiate de cătră neamicii lui N. Mavrogheni, nu

tste erai

neintemeiate,

ci, în totii casuli,

multe

din jurnalele austriace, can âncă străbăteaii în țâră la 1787.

luate

Insuși

Domnitoruiii primesce asemen€ jurnale. In condica dela Arh. Stat.
No. XVII, fila 241, este unii pitacii cătră Paharn. «secretară», ordo-

nându-i să trămiţă
Jianu (2).

«gazeturile din

Iăuntru,

la d-luu Postelnicii

Indată după proclamaţiunile din fineă lui Decembre 1787, Mavrogheni şi lrămile ostași de ai săi, dou€ companii de neferi, sub
căpilanii Dumbravă și Baicul; la Olteniţa, 'ca. în înţelegere cu Șali-Aga,

dela Dunăre, să oprâscă trecerea

de Turci

în (âră (3).

Asemen6

în

Decembre 29, anuli 1787, «sait rânduiti la Chitila în ilfov, Achmed
Brat Cheleș Ozman Ghizler Aga, cu 30 de neferi pentru paza drumuluă ce urmeză pre la numilulă loci, ca nici de aici afară să nu
lase niscal-va neferi. se iasă, nici de afară să vie aici, fără de po-

(1) Cod. No. XVII,
(2) Pitaculu e din
(3) 1787,- Decembrie
ca să se secole din preună
de pază.
Cod. No. XVII, fila

flu 249.
5 Noembrie, 1187.
31, stai serisii. porunce gozpode cătră Dumbrava şi Duleul, căpitanii
cu neferii lorii să mergă la Olteniţa lângă d-lui Sali-Aga ca să fie
249

verso.

ii0
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runca M. S6le. Pentru care saii scrisii porunci ispravnicilorii de Ilfov
ca să îngrijâscă pentru conacului lori, de mâncarea loră și a cailorii
lori, a li se da cu plata dela denșil> (1).

XXII.
Resbeluliă și Visteria. — Satavale. —- Boeriă!
Cu începutulă

anului

1788,

N. Mavrogheni

este siliti

să

ice

măsuri mal violente, unele spre a av€ imijloce cu care să facă și să
întreţină 6stea sa, și altele contra boierimei din partidele rusâscă și
nemţescă.
i
Dionisie Eclesiarcul dice, că Mavrogheni aruncă

«satarale pre bo-

Xerii mari și mică și pre cumpanii, și pre toţi breslașii, și pre rufeturi».
Ca să înmulțâscă clasa. dela care pul să ice <satarale» (căci dela
țărani nu lua aprâpe nimica), Mavrogheni a recursi, cum vădurămii,
la ciudata măsură, de a boeri pre. ori-cine voia să plătâscă darea

caftanului și chiar de a impune caftanuli de boerie luturori celori
“ce sci6 că polii să-lu plătescă.
Pe de o parle Mavrogheni
începutulit anului 1788, măsuri

făc6 boieri nuoi, pe de alla lua, la
violente contra celor vechi, pre cari

îl bănuia că sunt în corespondență cu muscalii și cu austriacil.
De alt-mintrelea boerimea. vechiă — fără de:a escepta nici chiar
pre Enache Văcărescu, — era (6lă infectată de cela mai mizerabilă
fanariolismii, infecțiune conlractată: prin o aprope seculară convenire cu grecii din Fanarii. Caraclerulii fanariotii este manifestă -în

cele mal multe din actele boierimei. Vedeţi cum descrise pre boreri,
turcitulu Selim (Anastase), la o recepțiune la curtea domnâscă:
«Iutraiti în sala de audienţă,... mă puseii cu atâta. modestie în
parte c€ mal retrasă a apartamentului... în cât o câlă numerâsă de
curtezani ce sla în mijloculă sălei, spre a atrage „tote privirele. și
ală cărorii aeri, costumi şi maniere, anunțaii pretenţiuni înalte, abe

m

zăriră că mă allami și ei acolo....(2).
(1) Cod.

No.

XVII,

(2) „Românulă“

din

fila 249.

1861, pag. 26, foileton,

Când

intră Mavrogheni
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în sală: «Fie-care din ei se muncia să irâcă cu câte-va degete mai
înainte de burta vecinului său...»
|
:
Primiti cu dispreţ, cu baljocură chiar de boieri, pre când
âncă nu-și declinase litlurile înaintea lui Vodă, vedeți pre acel boieri
slugarnici, cum se îndâsă în jurul lui, în urma audienței ce Y-a
acordati Domnitorulii: «Când apărut din noii — serie Anastase, —

în cerculii aspiranţilorii la audiența Domnului, nu mai era nici unul

care să nu sc pregălâscă a viri câte o indireclă: observațiune destinată a-i înlesni calea de a se adresa apoi de-a dreptulii cătră pers6na mea. Acelit ce la intrarea mea se făcuse că nu aude salutarea
ce-l adresasemi, acum spun6 cătră alţii, că dintrunii frigă mare sar
ji pomeniti de o dată cu o asurdite forte supârălâre ; celui ce-mi
„risese cu hohotii în faţă, spun€ acum -că, din re-cari supărări casnice, i sai tulburată minţile, astii-felii în cât a remasii zănâticii; far
câtă pentru celă care mă atacase de-a-dreptulii prin cuvintele sâlc,
spun6 că elu ori de câte oul vede câte unii străinii de o mare însemnătate, doritorii de a sta iucoguito, el își cunâsce datoria sa:
de a-l veni întrajutori, cu orl-ce chipă, născocindii câte unitii mijlocit
ingeniosă spre acesti! sfirșită».
«Fie-care aruncându-mi astii-feli mica sa [rasă de îndrepiare,
se făcură în urmă, că sunt în mirare că mă allu așa de aprope de
dânșii, și începură a m& saluta cu chipul celii mai grațios, şi vorbindu-mi, toți vrură să m€ încredințeze -prin tonulii. celii mai de
slugă plecată...
Deca cu unii i venelică ab sositii la curtea lui Mavrogheni, se
portă așa boeril, care era purlarea loră faţă cu Mavrogheni, pâte

ork-cine a-și închipui. Mavrogheni însuși scie, că boeril odată ci dela
„curte

îl numeati

«Cumplit

ca * Alevone P dul Iaduriloră

și. neîm-

Vlâudită ca Satana» (1).
Sciindu bine în ce stimă îlu aveau boerii, Mavrogheni, pe dată
ce înțelege, că Austria nu va intârdia de a declara resboiii. și ea, se
olăresce .să facă imposibilă trădarea boerâscă. De aceea 16 măsura
de a trămile preste Dunăre să stâe, sub privegherea turcilorii, pre

mulți boeri. Insuşi En. Văcărescu qice că:
(4) „Românuliis, 1861, pag. 30.

«Ei vădendi

că sa

în-

A.

Y.
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Unecură

ceputii unit r&sbolii ca acesta, și oblăduitorii ţerei n6stre este Mavroni, mam prostilii de dregătoria ce aveam, pentru ca să nu fiii ameslecatii în faptele mai susii numitului, fiindii de toti netrebnice...> (1).
Dar care netrebnice fapte îi imputa En. Văcărescu?
1) Că i-a intrati o idee: să se facă sesaskier şi acesta a o
catortosi, ai găsitii mijlocii...»

A se face comandantuli
invadiunilori

era o faptă

și ală

demnilăței

dubirel

oșlirilorii

și a apăra Muntenia contra

nelrebnică?....

patriei

Cât

de josii

în chiar sullete

nobile

era simțului.

ca ali lui

En. Văcărescu !... Acesta, vedurâmii, că sfătuia pre Domni să-și mărgi-

nâscă activitatea domnescă întru a servi oștirilorii turcescl proviantit...
Pre când românul: Văcărescu nu ave credință în valorea ostașului românii, acâstă credință o avu străinulii Mavrogheni; elii credu în ea și...
istoricul românii nepăstinitori, nu pâte să nu-lii onoreze penru asemen€ faptă. Apoi a [i serashie: era nu numai afacere de mândrie,

ci și mijloculă unicii de a protege (6ra chiar contra oștirilorii cimice
ale Turcilori.
2) Văcărescu

mal adaogă

între faptele nelrebnice

|
ale lui Mavro-

|
gheni și aceea că a «prădatu și jăfuită țera» (2).
Apoi să ascultămii ce r&spunde N. Mavrogheni la asemene acuzare: <Spune-ini (dice el lui Selim) cum este cu putință fără bani
să 'respingii o invadiune și să m& menţiit şi ei la putere? Deca nu
voii aduna sumele necesare pentru a face soldaţi și a întreține o
6ste, austriacii vor intra preste o lună de dile în Bucuresci, și decă
nu voii porni mereii ca până acumă daruri și peșcheșuri lui CăpitanăPașa, Marelui

anulii.

Lori

Viziri

şi Sultanului,

m&

dar trebue să se impute

volii ved6

răpirile

destituitit până

mele,

la

căci de ași fi

generosi și milostivii, ci nvar acusa de acâsta ca de o crimă. Cât
penlru asprimea mea, pentru ce gândesci că a făcutii Porta în favârea mea o escepţiune, fără exemplu până astădi, în regulele sale
obicinuite ?. Peniru ce gândesc! că mi sa acordati toti de o dală:
și vangulit de serasckiari turcescii și prerogalivele unul hospodarit
creștinii ?

Pentru

ce "mi-a

(1) Lesarii, t, II, pag, 254.
(2) Tesaură, II, pag, 291.

dati

ea comanda

mai

multorăi

mil

de

.
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soldați musulmani ? Nu mi le-a - dati Gre pentru a mă pune în slare

de a înlătura printr'o tărie escepțională tote pericolele ce: ameni
nţa
ț6ra acesta? Așia dar când în posiţiunea rară în care mă pune
nascerea m6, întruna din insulele grecesci, calitatea me de supusi ali
unul principe mahomelani și religiunea grecâscă ce profeseză, vădii
pre greci că mă urescii ca pre uni trântorii venită de alurea,
pre
români că favoriză. întrascunsii pre austriacă și pre musulmani
că
mă despreţuesci ca pre uni Shiaru și raia, și că toți aceștia se
unescă spre resturnarea m; când vedi că trebue să mă apără de
gelozia celui ântâii, de viclenia celut ală doilea și de fanatismul

celui de alu treilea; când sciu că blândeța sar lua drepti slăbiciune

şi War aduce decât îmbărbătarea,
mea; în sfirşită când nu-mi poti
chiar ruina țărei mele, nu e ore
prin o apăsare extraordinară nisce

cutezanţei lor, și ar grăbi căderea
ascunde, că ruina m6 ar. atrage
de a m6 datorie să preîntâmpinii
elemente ce sunt gaia a isbucni?

Trebue 6re să m& opresci înaintea minuţiGselorii forme ale legei,î

locu de a ave recursi la 'o dreptate grabnică, pentru a lega mânile omului bănuitu, a paraliza pre vindătorii Și a perde pre cri-

“minalu?> (1).

|

Şi în adevări N. Mavrogheni, care suferise înainte de declararea
resbolului, chiar şi în sinulă Divanului, boieri pre cari îl sci€ în relaţiuni cu Rusia și cu Austria, în Yarna anilorii 1787—88, se vede
sili
— tă
cum mat susti spuserăm
— să-l
i «paralizeze», surghiunindu-i
din țâră în Turcia. Unit din &, însuși En. Văcărescu, se traseră de
bună voie din țâră. După ce în Tanuarie 1188, intrarea. Austriei în
resboiii nu mai pute fi necunoscută, de re ce și lut Mavrogheni veni

carte dela generalul austriacă din Sibiu, «de propoveduire resboJului> (2), Văcărescu dice «că “neputând să-li mal. suferti și mal
vârtossi

temându-mă

să

nu-mi

atunce

vre-o

năpaste,

precumi

a

aruncati la mulți nevinovați (?) ca să-l jăluescă, și la mulţi pre
cari av pismă, căci îl surghiunea cu cartea lui la cetatea Giurgiului,

l-am ar&tatii că nu potii întraceste vremi (?) ca să ședu aici în țâră,
temându-mă

de cele împotrivă,

PI

și am cerutii să-mi

de vole să mergi

DN

(1) „Românuli“, 1861, pag. 30.
„_(2) Cronica otom. de En, Văcărescu,
Zatoria Româniloră de V, A. Urechiă,

Tesauriă, t. II, "Pag. "294.
-

8%
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ădencă»(1)la Țarigradii cu casa m6, mai vârtosti că socia m6 era țarigr

se
Marea influință de care En. Văcărescu se bucura in (âră îl impuse
heni
atenţiunel lui N. Mavrogheni (2). Turcituli Selim arâtă că Mavrog
(1) Socia a doua a lui Enache
Caragea. Veqi Tes. II, pag. 288.

Văcărescu

era Elena Caragea,

fiica terzimanului Iordache

vadă a
(2) Dela domnia lui Brâncoveanu încâce, pe totii anulit sporisă buna
ă
Enăchiţ
ui
Clucerul
a
eanul
Brâncov
vodă
cu
ă
Văcărescilor în țâră. Uciderea împreun
seriei
ale
volume,
ele
anteridr
în
arătatii,
Am
a.
acest
la
i
contribu
Văcărescu nu puţinii
in, Barbu, Radu
1700—1774, cum după Clucerul Enăchiţă remaseră 4 fii : Constant

semă. Insuratii
și Stefan. Dintre aceștia, Stefan fu cel mai învățat și mai băgati eîn vorba
mai susă.
care
de
cu,
Văcăres
Enache
lui
tatăl
fu
Stefan
cu Catinca Donea,
Oposiţiunea

ce făcură Văcărescii

Domnilor,

şi mai alesii

lui Racoviţă Gehan,

și marea
ai cășunatii pe de o parte multe neajunsuri acestei familii, dar de acilui C. Raordinulii
din
otrăviți
fură
Barbu
și
cu
Văcăres
ei popularitate. Stefan
și mai multi
coviță, la marea indignare a țărei muntenesci. Acesta spori
socoti a
Ghica
Scarlat
ru
Alexand
Domnii
stima ţărei pentru Văcăresci şi nouli
ii —
văqurăm
cum
—
voință
buna
și
ea
atențiun
u-și
face plăcere țărei, purtând
rii chiămă la
asupra urmașului lui Stefan Văcărescu. La 1767 acesti Domnito
a lui Enache
tă
străluci
cariera
începu
visterie pre Enache Văcărescu. D'atunci
până când
parte
luatii
a
care
la
i
faptelori
asupra
aci
Văcărescu. Navem a reveni
Divanului
ai
boieri
i
Mavrogheni făcu din el pre unulă din cei mai însemnaț
națională
a
mişcare
năbuşi
cu,
Văcăres
săii. Sub AL. Ipsilante, mare şi tare, Enache
Ipsilant,
Al.
lui
ai
fii
doui
cei
Ardâlii
în
fagiră
Când
a boierului Candescu.

Văcărescu

Enache

ă
— mâuseră
și cu alții— cum nararămi

până

la Viena

să

luă gustulii luxului,
reclame estrădarea Deizadelelori. Acolo Enache Văcărescu
i în țâră. Bogăţiile
reîntorsi
apoi,
abuză
atâtii
care
de
pompei,
alti fastului și alit
lui N. Calui şi buna opiniune în care îl avsii. contimporanii, îl impuseră şi
la 1783.
ginere
și
chiar
făcu
îl
Acesta
.
ragea, următorului Domnii după Ipsilante
sub M.
nici
cu
Văcăres
Enache
ele
infiuent
şi
i
Dogatuli
pre
Sorta bună nu părăsi
pr6 jucă
acusatii
Sutzu, ali căruia fu visterniculii mare. Deca AM, Sutzu era

mulise gaşca de ţâră,

6re nu are vină și. marele crezusă alit boierimei muntene,

arctă pre
Enache Văcăresea ? D. 47. Oibbbescu în biografia Văcărescilorii (1), ne
până la
Sutzu
M.
lui
alii
ii
visternic
de
slujba
în
ndii
continuâ
cu
Văcăres
Enache

finea Domnici. Ac6sta resultă și din cele ce spune însuși Văcărescu (2).

Totuși

pre
Selim (3), martoră demonii de credinţă, dice că Mavrogheni «a desyropală
Credem
.
—
Curte»
la
pe
teninlă
ne
trăia,
care
în
ea
vebrager
din
....
u
Văcăresc

că acâsta însemn6ză, că după mazilirea lui M. Șuţul, ne remănândii caimacami
țărcă Enache Văcărascu, el, omii fărte. mândru și amhiţiosii, se simți ofensatii
și se retrasă la inoșie unii momentii. Din acâstă retragere îlit scâsă inteligentulii
Mavrogheni și-lii făcu mai ântâii vornicii (4).
(1)
(21
(3)
(4)

Revista Română, . 1, 1863, pag. 512.
Tesaurii de Papii, t. LI, pag. 512.
Turcitulii Anastasie.
Vegi în anexă detaliile biografiei lui Enache Vicărescu.-
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sa pe tronii),

să

15

desgr6pe

«Crezusii ali boierilorii», din retragerea. în care trăia,

ne venindii pre la curte... ar&tându-l că interesele ț&rel ceri ca elii
să ocupe uni postii eminentă....» (1). Văcărescu fu ântâii vornic
mare, apol visternici.....
Cum de se I&pădă de asemene posturi ?
Este

6re

tocmai

patriotică ceea

ce făcea acesti

mare boeri

românii?

N. Mavrogheni, care nu put6, deștepti cum era, să nu cunâscă
fundulii inimel lu Văcărescu, și elii însuși «pohtiă> ca Văcărescu să
nu mal stâe în (6ră, decât nu găsia utilă să mergă acolo, la Constantinopole, ci peste Dunăre, la ună serhatit «unde-mi făcu — serie
Văcărescu — provlima ca să mă ducii..... pentru ca să nu c6ră
și

âlții să mârgă la Țarigrad».

Vodă permise lui Văcărescu, care pririi

să mârgă la Nicopole, de unde apoi să-și
tinopole, Yar eli să se întârcă îndărăti.

Impreună cu Văcărescu, Vodă

seste

trămită
-

din

casa la Constan-

ţ&ră și-l trămite

sub

priveghere, la Nicopole, pre alţi boeri: pre Vorn. D. Racoviţă, Vorn. Man.
Creţulescu, Banul Necolae Brâncoveanul, Logof. C. Ghica, Clucerult
D. Fălcoianu, Stolniculii Alex. Farfara. Deja, mal din nainte erai tră-

mișt la. Nicopole trei boteiă: Vorn. Enache Moruz, Logof. Scarlat Ghica
și Pah. Tudorache. Iuliâno (2).
Despre aceste desțerări a unora din boieri, sub N. Mavroghehi,
scrie și cronica. lui Hristache :

«... Că intrasă ?n bănuială,
După a lui socotslă,
Să nu fugă cine-va
La vrăjmașii care cumva,

Sci să facă cearşitlicuuă ”
Ș'alte multe haiticuri,
Cu cari 'sunt'obicinuiţi
„De le facă în resmeriţi;
Care acă bănuială
O ave fără 'ndoială,
După vremile "mtâmplărei,

Mai multii pre boierii ţărei,
Ca cei ce sunt mai semeți:
Și la tâte mai isteji;
—

(1) „Românulă“, 1861, pag, 23.
(2) Tesaurii II, pag. 295.
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Pentru

că, cum mai trecu,

— Nu şei ce.i se păru —

Pre boierii Filipesci
Ti surghiuni din Bucuresti
Cu feluri de cazne multe

Poemai într'unii vârfii de munte...» (1).

ori.
Filipescilor le confiscă Mavrogheni averea, ca. trădăt
, care
Toti asemene făcu cu averea Clucerului Câmpineanu

în Austria (2).
Asemen6

fugi

|

făcu și Spătarului Iancu Măgureanul (3).

în Turcia
După cronica lui Hristache, surghiunirea boierilorit
a a lui Câmpia decis'o Mavrogheni, numai în urna fugel în Austui

|

neanu și Măgureanu:

«Vodă cum văqu așia

Că "mcepură a se căra
Câte unuli câte unulii, Numai lasă pre nică unulă

Şi-i porni "n ţ6ra turcescă
Ca să nu-lii mai necăjâscă» (4).

era
Dionisie Eclesiarcul âncă serie, că N. Mavrogheni, pe cât
i pe alâta <era asupra bolemilostivă şi buni asupra supușilorisăl,

tii
«rilori cumplitii şi-i pradă de fie-ce vină şi âncă .dâca s'a începu
es și
«resmeriţa, a surghiunit pre toți boleril ceă mari din Bucur
mare pază, ca
«pre cel din Craiova în ţera “Turcescă, prin cetăţi, cu
l, puindă
«să nu pâlă face corespondențe cu nemții s6u cu muscali

«paze și la Mitropolit și la Episcopl» (5).

neaCu asemen€ boierime, care ține corespondențe trădătâre cu
.?
micii țărei, ore N." Mavrogheni era ţinutit să âmble cu duleâță
Și Tată cine a scrisii și lăţitii

legenda,

nalică, nebună!
(1) Buciumulii, 1863, pag. 36.
(2) Vedi Hristache. Buciumulii,

(3) 1d. ibid.

1863, p. 36.

a

(4) Buciun:ulă, 1863, -pag. 36.
(5) Tesaurii, t. I1, pag. 108.

o

că Mavrogheni

era ză-
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Nu așla era opiniunea 'boferimet' celei de jos 'și a ţ&ranilorii.
Cronicarulii Hristache recunâsce, că Mavrogheni, în timpul res-

meriţei prăda

de averi pre boierii trădători::
cAdevării, îi cam prăda,
Dar nevoia

"li îndemna;

Cum era să odihnâscă
Atâta, 6ste. turcescă?
Și de-ar fi fostii unii altă Domni
„Ar mai fi scăpatii vrunii omii

-

Cu-atâta mare-oștire
Ce căduse pre creştini?

Liponii, la aşia amarii
Nu era banii zadar.
Oare n'ai fi bucurosi
Dela morte să fii scosi ?
Să nu dai pentru scăpare

-

Şi cămașa din spinare?
Vrei să dici că jăfuia;
Jăfuia unde scia,
Pre care scia că n'are

Nu-i mai făc6 supărare...» (4)..

XXIII.
Oprea română.

Organizarea ei.

Datoră a se premuni în contra trădărilorii bolerescl, lipsitii de
bani, luptândii contra intrigilorii ce i se făceaii la Constantinopole,
energiculă Domnitori adună 6ste cu o activitate preste i6lă lauda.
Pre când uni bolerii românii ca Enache Văcărescu sfătuta pre Dom-

nitorii (ca în anil trecuţi pre Domnitorulti Carol, cărula -i se dice să
nu i€ parte la resboiulu de peste Dunăre), să se lase de a face oștire
ȘI să se mărginâscă a hrăni pre a turcilori, streinuli Mavrogheni
reîntocmi oștirea, națională și adună batali6ne de semeni și de lefegil
de i6te nemurile.
ÎI

(3) Buciumulii,

1863,

pag. 36,

V.

,
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ce intusiasmii

"Cu
Hristache,

A. Uncută

descrie și salută

6stea românâscă !

cronicarul poetii Pitarulii

|

«Oste începu a stringe
Pentru vărsarea de sânge;

Poți condorații, cismarii,

Precupeţii,

cârciumarii,

Osebiţii români de ţcră

Ce-i strînsese dup'afară.
Şi le făcu baeraci După cum le-era pe placi,

Făcându-i totii cete-cete

Inarmaţi cu puscă pe spete

Rânduindule și 16fă
Numai

ca să facă trâbă,

Iar pre românii de ţ6ră
Ce-i strînsese dup 'afară,
După ce le făcu 16fă,
Ji mai puse la o trebă

Ca, să înveţe și mustra
Să scie să d6 cu pușca.

Apoi să stai să privesci
Și cu dragii să pomenesci,

De românașii voinici
Incălțaţi totii cu opinci!
Să te fi dati la o parte

Să vei regule curate...
Cât eraii de drăgălași
Şi născuţi a fi pușcași!
Se mira cine-i vedea

Şi la ei gura căsea,

“Căci păr6 c'aii fostii catane

De când ai eșiti din f6le!
"De așa mustră curată
Se totii mira lumea t6tă,
Cum merg6 preste câmpie

Mânâdri şi cu veselie!

Grecii ca nisce măgari
Se mirait de opincari,

Carii de când sait născută
Pușca'n ochi nu ati vedutii,
Pre cană îi credeai mișei
Neslujindu-se cu di,

Căci ei când veniaii în ţcră
Intrati eu omeni de-afară!...
“Buni pentru ostășie
Nu credeait români
(1) Buciumulii, 1863, pag. 36.

să fie...» (1).
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simţulă

naţio-

nalităţel. Hristache este: representatorele acelor clase din care va eși
apol Gmenii revoluţiunei dela 1821 și a tutororii mișcărilori naţionale
următore.

Choiseul scriind cătră Montmorin nu grăesce însă cu mare inlusiasmu despre oștirea. improvisată. de Mavrogheni la Bucuresci :
«Les. Pachas de Bosnie et de Servie ont requ Pordre dese tenir
prâts ă marcher au premier mouvement de YEmpereur, mais la Moldavie et la Valachie sont toujours fort dâgarnies. Mauroieni rassemble
.ă Bukarest 5 ou 6 mille grecs. qwun dâserteur allemand essaie de
faire manuvrer, et il a pris pour commandant en chef de son.artillerie un cordelier €chappe de couvent francais de Pâra. Les troupes

commettent

sur leur route

souvent sans nouvelles
sont depouilles»,.

des desordres affreux

des frontiăres parceque

et la Porte

reste

ses propres courriers

Este. loculă să aducemi aci <Ponturile peniru buna. orinduială
a cetei ostășesci, a slujitorilorii
din totă țera, din brâsla spătăriei etc.»,
adecă organisaţiunea dală de N. Mavrogheni oslirei naţionale. Eată

„aceste ponturi :
—

|

Pentru slujitorimeuce se uflă pururea în Bucurescă

1) «Pentru siimeni orânduimii Domnia mâ -ca să fie 90 stâguri, precum ai
fostii din vechime. Stegulii celui mare să fie de liude 100 și 6 alte stâguri de
câte 50. Aceștia ca .nisce slujitori ce sunt pururea gata cu caii lorii spre ori-ce |
tr6bă a ţării și pentru paza Curţii Domnesci, orânduimii Domnia n l6fă lui vel
căpitanii de siimeni taleri 20; odo-bașii câte taleri 2, ciaușului câte taleri 1.60,
stegarului câte 1.30și 'pre fie-care siimenit câte taleri 1, fiind-eă este călărime.
Aşişderea pre fie-care căpitanii. câte taleri 6 și zapcii şi slujitorii lori, “să is

„ISfa asemen6 ca și dela vel stâg. aceştia să aibă datorie a fi purur6 gata cu caii

„lori, ca în ori-ce vreme se vor porunci să mârgă uadevași, fâră de nici unii felii |
de zăbavă să şi pure6qă; când va fi vremea să intre la rândi, aceste stâguri să
aibă datorie căpitanii a intra cu toți slujitorii lorii fără de a nu av6 nici o lipsă;
l6fa să aibă a-și o lua în fiesce-care patru luni o dată; adunându-se în Curtea

Domnâscăcu zapeii lori să aibă a-și lua, 16fa dela Visteria Domniei mele, orânduindi să li se d6e și postavurile lorii. după vechiulii obiceiti roșii, și căpitanilorii
galhine si zapciiloră verdi; ci în vreme ce i-ati 16fă și postavuri
ai datorie să-și facă cea-l-altă pod6bă a armelorii;

și suut scutiți,

V. A. UnecuIă
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2) C6uşului spătărescii, logof. spătărescii, stegarului, buciureașului şi trâmbițașiloră le orânduimii tuturorii 16fă precum se coprinde în catastihulii Visteriei.
mai
Așișderea mai orânduimii Domnia m6 aici în Bucuresci brâsla, spătăriei să
căpitanii
şi
focului,
paza
pentru
aibă 15fă două căpitănii de scutelnică, cari sunt
e
şi zapeii lorii, drepti acea aă- datorie, a fi nelipsitii unii stâgit pe fiesce-car
orele
întâmplăt
la
gata
pururea
fi
a
pentru
spătarii
vel
d-lui
curtea
din
ă
săptămân
ianganuri ;

3) Arnăuţii, fiindit-că sunt și aceştia trebuincioși, am orânânitit Domnia me

,

să fio patru stâguri câte lude 100 și să i 16fă, şi cu zapeii loră după orândufala ce s'a făcutii la Visterie;
4) Lefegii spătăresci și căpitănescă, le-am înmulțită Domnia me numărul
la stâguni să fie mai mare, adecă de liude 150 stegulii spătăresci, de linde 100
stâgulii căpitănescii, pentru ca să între la rândi, din destulii să se pstă ajutora
neavândii 16f4; scutelnicii asemen, de vreme ce muncescii numai pe scutâlă,
orânduimii Domnia m optii stâguri de câte linde 50, pentru căci fiind vechii
obicetă a sluji numai pe scutâlă, să intre de rândi cu săptămâna, cari să fie

datori a păzi străjile mahalalelorii

şi căpitanii lori să aibă a-și lua şi posta-

vurile lori. Căpitanii de poduă să fie nelipsiţi slujitorilorii dela paza marginei
.
podurilorii, intrânâii stâgulii jumătate pre fie-care săptămână;
cea
lorii
16fa
i€
să-și
afară
pre
de
le
căpitănii
la
pre
5) Toţi căpitanii de

orânduită dela Visterie în -fiesce-care patru luni o dată; slujitorilorii să se împli-

nâscă după suma catastihului ce este pecetluitii la Visterie, ca să: se afle sumă
îndestulă, nelipsiţi pentru apărarea marginilor şi a ţii;
6) Mezilgii să aibă să-și i6 l€fa după orânduiala ce amii făcutii Domnie
|
m6 prin testamenti;
și plasa, căpimarginea
păzescă
să
datorie
aibă
să
7) Căpitanii de slujitori

tăniei sâle, atât de Gmeni răi, câtă și de toţi cei ce vorii trece pre la căpitănia

„lui; să însciinţeze pre d-lui vel spăt. apururea de ori-ce'se va întâmpla în plasa

căpitănică sâle măcarii de ori-ce pricină mică (1).
Din actulă

susii, resultă că 6stea lui N. Mavrogheni era

de mal

compusă :

«) Din

90

ostași, deci total 9.000

de stâguri a câle 100

V) Din 6 stegui de câte 50.

..

. .

c) 2 căpitănil de scutelnici, ca pompieri.
de arnăuți, a câte 100 lude.
d) 4 stâguri

e) 1 steagii de lefegil spătăresei
Pl

>»

»

>»

căpitănesci.

. . . . .
. . .

>»

|
...

.

400

. . . -150
. » . „

g) 8 stâguri de scutelnici a câte 50 de stâguil pentru

a servi ca gardă națională în oraș. . . .
h) Căpităniele de afară cu slujitori pe marginele țărel.
(1) Cod. No. XV, fila 90.

300

>»

100
400
?

călără

»
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Dec,

cu aproximaţiune,

Si

Ă

oștirea reorganizată

419]

de N. Mavrogheni,

număra circa 11.000 oșteni, în care nu scimi încă numărulă potecașiloră, şi ali slujitorilor. Ca aproximaţiune noi punemii pentru
plășile din spre Ardeal, num&rulii acestori păzitori de granițe la alţi
5.000 de oșteni, pentru tâte județele dela Jiu la Putna.
Să nu ultămă a adăogi şi unii pare de artilerie. 'Preste săcălușile ce aii aflati Mavrogheni în Bucurescl și care servlati la pă- |
rădi,

Domnitorulă

dobândi.— cum

vomit vede mal

departe — unii

numărit de tunuri în (tă regula, dela Turcia și le utiliză cu succesi

în r&sbotii.

Să

E

Asupra oștirei- reorganizate N. Mavrogheni rânduesce
1788, Ianuarie, pre ruda sa Nicolache Mavrogheni.
Eată apeluli sub arme a. oștirei:

spătar,

în

„ Poruncă la toţi polcovnicii şi căpitanii, afară de cei de pre la margine, din

1788, Genarie 16. «Fiindii-că d-lui ciustitulii și credinciosulii boerii alti Domniei

mele Nicolache Mavrogheni,

vel spăt. iese afară, din porunca Domniei mel6, cu -

deplină volnicie și putere, să căutaţi ori în ce câsii să fiți porunciţi de d-lui,
numai decât să vă sculaţi cu toţi slujitoriiși 6menii voştrii deplinii și înti'acelii
cesii să vă aflați lângă d-lui, urmândi cu supunere la slujba ce veţi fi porunciţi
de d-lui, fără a nu vă cuteza nici unulii a face vre-o zăbavă, sii o împotrivire,
pentru că celi ce nu va urma poruncilor, unulii ca acela va fi pedepsiti cu
spânzurătâre» (1). 1788, Ghenarie 16.

XXIV.
Proclamdri

noue.

Indată. apoi, în Ianuarie 25 (1788), Domnitorul adresâză o nouă
proclamaţiune câtre locuitori mai alesii câtră țărani, în coprinderea
următâre :
N
|
Cărţi de parigorie, cătră toţi locuitorii de obște, din 1788, 25 Ghenarie.
«Pr6 curioşilorii arhimandriţi, ete., vă facem în scire că cu bună pliroforie
amii luati adevărata însciințare, cum că unii din cei răi îndărătnici farmasoni

nelegiuiţi

și fără

de temere

de Dumnedeii

și de stăpâni,

patriei lori şi împotrivitori la poruncile domnesci

carii

și la însăși

sunt vrăjmași

bună-voința pr

puternicului Devleti, ali împărăției, ce are pentru bună odihna vostră, după celii
răi năravi alii loră nu lipsescit a nu se părăsi de urmări ele, spre a scorni şi pre-

săra vorbe în deşertii și minciuni între norodiă,
(1) Coa. No. XVII, fila 954,

cutezându-se a și scrie afâră în
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ărate, spre a aduce grijă
țoră la săteni și ispravniciloră halturi și vestiri neadev
vâstră și cădândii la
şi spaimă în inimele vâstre, ca cu acestea turburândii odihna
agoniseli şi strivostre
ale
la
risipă
şi
desnădăjduire să vă pricinniască pagubă
diavolescă rele
cele
sevârşi
că
put
a-și
spre
vâstre,
mutarea caselonii și odihnei

lile vâstre, a vă ved6
scoposurile și interesurile lori, luândii fără de preţii agonise
suferă nici Dumnedeii .
le
nu
care
lucruri
slăbiță și în trebuinţă de ajutorul lor,
lorit resplătire avemil
a
pentru
cât
ci
mele;
i
Domnie
şi carele turbură duhuli
marelui Dumnedeii,
ta
bună nădejde şi suntem încredințaţi la dreptatea şi judeca
că nu voră rămâne

lor. Și trebue

fâră de osînda

și pedâpsa acea

ce li se cade dupe faptele

veți
ca pre unii ca aceia să-i 46 Dumnedeii în mânile nostre și i și
ințămi
încred
vă
obşte
după inimele lori; iar pre voi toți de

ved6 resplătirea
vă dămii bune nădejdi de bucurie,

ca nimicii să nu vă îndoiți, nici să credeți, nică

credința desăvârsă vă îngrijaţi de vorbe ca acele, și să fiţi bine nădăjduiți cu străjuimii pentru
n6ptea
şită la domnescile n6stre diafendefsis, că noi diua și
ă fără nici o
odihna și apărarea vâstră de ori-ce, nu numai cu trudă și ostenâl
ttă țâra, ce
din
noştrii
supușii
toți
preste
nostru
adormire, întindândi auduli
le nâstre
hasnale
ii
ne-a încredințatii Duimnedeii, ci și cu chieltuelă grele, vărsând de.locii afară în
parte
la ostași, pentru paza ţărei, și când vomii audi la onă-ce
ori-ce felii de suptde
ri
locuito
din
unii
vre
cii
ţâra Domnici mele, că pătimes
si ca să apere
proftac
a
de ai noştri avomi dea trămite și

rare, nu numai 6meni
a și a ne porni
pre dânșii, ci și înșine când va fi trebuință suntem gata, a îucălec
jertfi pentru
vorii.
ne
și
pune
vomii
ne
capulii
scurti:
în
fără nici unii pregetii și
nici viața
ca
i
mijloci
cu
Jocuitorii țărei nostre și pentru celii mai micii măcarii,
scă întru

nu se smiutâ
vâstră, nică copiii și soţiele vâstre, nici averea vostri să
de oile sele, ca să
grijă
cu
i
păstori
unii
ca
și
durere
cu
nimica, ca unii părinte
sufletul își pune
Wuni
celă,
împlinimii cuvântulii evanghelici ce dice: «păstorulă
dar, lepădândii
Ci
serisit,
le-am
vi
acele
dată
pentru vile sâle», după cum și altă

nelegiuiți
4644 îndoiala, și grija de vorbele vrăjmașilorii patriei și ale farmasonilorii
la părintescile

nţaţi
și socotindu-le acestea tote ca nisce minciuni, fiți bine încredi
și nimici na
dămii,
vă
ce
bucurie
de
și domnescile nâstre învățături şi vestizi
facemii
acesta
pentru
nâstre;
inimei
i
ânculi
întrad
durerea
vă îngrijaţi, că avemii
pentru
adecă
auqiți,
care
numai și numai gătirele eșirei și a mișcărilorii n6stre,
într'acare
Pentru
re.
petrece
și
odihnă
a vâstră a locuitorilorii țăreă mele, bună
să vă
ca
carte
că
domnâs
nâstră
a
acâstă
cu
nostru
omulii
dinsti amii trămisii
(1).
ii»
tuturor
auqaulii
întru
06 acestea vestiui de bucurie, citindu-văa nstră carte

1788, 95 Ghenarie.

Domnitorul se adresâză și cu o proclamare osebită câtre toți
Arhimandriţii, egumenil și epitropil de pe la monăstiri îndemnându-i

ă să căutaţi fiesce carele, după datoria ce
«ca parte bisericâsc...
ale
aveţi, să nu ascultați nici ca să ve amestecați la. vorbe mincin6se

nelegiuiţilor, ci grijindii numai de cele sufletesc şi de ale sfintelorii
monastiri economii şi chiverniseli, să faceți fil bisericesci adeveraţi și
credincioşi către stăpâni, nici să. credeți la havadișuri mincin6se ce
(1) Cod. No. XVII,

fila 251 verso.

Isronia RomâxiLoni
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v& va scrie ori vre unul din obrazele părței bisericesci, sâii vre unul
|
|
din obrazele părțel mirenescl . . .»
Domnitorul

arctă călugărilor,

că are ostire

gata pentru

paza

fărei și odihna tuluror, 6ste pentru care el își varsă hasnalele ...(1) .
Domnitoruli ave scire că Rusia, după obicetulii ei, trămisese agenţi
"oculți, cari agitati mai alesii clerulii. De aci necesitatea acestei speciale cărți adresată, nu mal- mult mitropolitului și episcopilor, ci direct la cei mal mici, spre ai deslega de ascultare, în cele politice,

de șefil lor,

|

N. Mavrogheni nu se mărginesce a chiăma la datoria de români
pe bisericași, ci având scire de: înteţitele năzuinți ale neamicilor lui
și al ț&rei pe- lângă săteni, adreseză, 4 dile-după

ce ai scris.

ricașilor, o proclamare directă numa! către țărani.
le vorbesce. și în care le artă datoria ce

ai

Dutoşia.

cătră

bise-:

cu care

patriă,

de

a o

apăra, contra invadiunilorii, ar face ondre Domnului celui. mal
sânge -curatii românescii. Eată actulii acesta în (tă întregimea:
17 cărți deschise la judeţe, din 1788, Febr. 2.

i

de

a

«Vouă tuturoră locuitori țărani de prin tâte satele şi oraşele ot sud...

măcarii că îndestule vamii scrisii în trecutele qile printr'altele domnescele nâstrâ

cărți, dar după neadormita grijă cu durere şi cu milă ce avemit pururea pentru
voi, nu lipsimi iarăși şi acumii a vă însciința și a vă da. nădejde de bucurie
că cu mila lui Dumnedeii și cu silința și truda Domnici mele să sciți că veți

petrece vremea acâsta, fără nici o bântuială și fără de nici un felii de primejdie,

pentru că domnia mea Qiua și ndptea privighemii și îngrijimi pentru apărarea
şi ocrotirea vâstră de ori-ce felii de bântuieli și suntemii gata ori în ce ceasii
și ori în cotro ar fi trebuință să ne pornimii înșine pentru ca se vă

păzimii

și

pentru acea deosebitii de ostașii și zabiţii care ii ținemi aicea și afară în ţâră,
amii orânduitit și pe D-lui” vel. spăt. cu îndestui ostaşi afară pentru paza ţerei
căruia se cuvine a da tâtă ascultarea:ca
să săriți cu ascultare cândii vă va po-

runci, și ori-ce: vrășmașii va veni asupră-vă și să vă calce și să vă hrăpâscă, să

săriți cu micii cu mare asupra lori, să daţi fără de nici o sfială,

aduce capulii
dărui de către
dăjdie ca unit
bucuraţi-vă și

și

cel ce va,

vre-unui vrășmași ca acela, să șciţi că aceluia nu numai se va
Domnia mea unii bacșișii buni și încă va câștiga iertăciune de
vrednici ce se va arăta. Ci dar lepădândii t6tă grija și întristarea
fiți veseli, lipsind tâtă frica din inimile vâstre, și nu credeți min-

ciunile voitorilorii de răi ai patriei, că după cum

v'amii

mai scrisă, -în

qilele

nâstre nu veţi petrece nici unii răi, ci fiți bine odihnițiși apărați atâtă despre
alte jafuri și nedreptăți, câtii şi despre ale vremilorii întâmplări, fiindit-că ne
a

(ID) Vegi în anexă întregulă manifestit după unii originali

ce posedemii..

.
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Unscită

ami hotăritii-a ne pune viața n6staă și a ne jertfi

evangheliei; pentru acea dar încredințându-vă
du-vă,

pentru voi,

după

cuvântulit

mân-

bine la domnescile n6stre

căutaţi-vă alișverișurile vâstre cu inima întinsă, petrecândii

găeri și bucurân
mai
fără nici o temere și fără nică o întristare şi urmaţi după cumii vă scriemii
vol
și
așa
aicea,
de
păzimii
vă
și
emi
după cum Domnia mea privegh

susii, că
ă la îustaţi și fiți cu sîrguința ce se cade, sărindii fără de pregetii cu sîrguial
nu
silință,
fiindi
ă
tâmplare de trebuință și întacestași chipit despre amândou
pentru
ii
Dumnede
ulii
milostiv
pe
rugaţi
veți simţi nici o durere sâii bântuială, și
până în
a Domnici mele bună stare și întărire, ca să ne ajute a vă oblădui
după
ţi,
mulțămi
şi
sfârşitii, după scoposulii ce avemii, spre a fi întru tâte fericiţi
şi
cundsce
veți
că
sale,
irii
Dumbeze
cuinii și avemii mare nădejde de la mila
după
voi,
pentru
avemii
o
ce
mila
faptă
în
și
faţă
a
de
veţi vedea după aceste

cum o și vedeți» (1). 1788 Febr. 2.
IS

.

ă

i
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XXV.

Planulii de vesboii, defensivă, ali lui Mavrogheni. — Boleriă
chăămaţă

la arme.

—

Boierii fugari.

|

Intre aceste declaraţiunea de r&sboiă din partea Austriei, despre
care se scie încă din Ianuarie 1788, se face fapt deplinit.
creIn prima combinare a planului seit stategic, N. Mavrogheni,

loră,
dândi că va ave de luptată multii timpii numai contra muscali

cea mai mare
își concentra

parte de oșlire la Focșani,

ca cu ori-ce

e
“mizloci să împedice intrarea muscalilorii în Muntenia și săși combin
e, și
și puterile cu ale Moldoveniloră. rămași credincioși Porţei Otoman
cu ale Turcilorii din acele părți. Cu acesti! scopii pornindii oștirea
|
spre Focșani:
«Dete strașnică poruncă

Boierilorii să se stringă

La, curte, toți înarmați,
Pe cai buni încălecați,
Carii după ce veni

De răsboiii îi sfătui
Şi-i trămise spre Focșani
Să d6 răsboiii cu muscali»>.

Acestă trămitere şi a boerilopă în tabera de la Focșani era
numai o încercare a lui Mavrogheni să vadă decă hoerimea. T&(1) Coa. No, XVII, fila 258.

Îsronza Româxironă

masă în țeră

ascultă

de

ordinile

4195

lui și de și se mulțămi

cu

su-

punerea la poruncă a mai multora din ei,(1).cari plecară spre Buzei
Și pre carl de acolo îl întârse îndărăti. Ceea ce e ma! probabil, Mavrogheni îi întârse temânduse că nu o dată apropiați de muscali,

să nu facă și aceia ceea

ce

făcuseră

îndată

Câmpineanu

să fugă la neamiciă.

şi alții:

|

Uni din boeri și chiarii neguţitori din Focşani tot trecură la
muscali. Domnilorulă fu siliti să le sequestreze averea și în lulie
1788, dărui averea lori la sânta Vlahernă de pre podulii târgului de
afară (2).
|
|
|
A
W) Atunci fugiră în Austria, Câmpineanu, Măgureanu şi alţi.
Pentru înlesnirea oştirei din Focșani Mavrogheni, pre - lângă multe: alte

următorii :

dete

pitaculi

!

„Cătră vel Aga, din. 1788, Ghenarie 9. Domnitorul spune că la Focșani,
din porunca Domniei Sele, s'a deschisi o prăvălie de băcănie, dar că n'are orezii

de vindare. Aga să strămiță grabnicii totii felulii de băcănii la Focşani care

vorii vinde pre bani siguri, |

-

|

se

|

-

(2) Eată actulă relativă :

|

Hrisovul, fugariloră, dela Focșani de avutulă loră ce s'a dată la sfânta Vlahernă.

«De vreme ce Ioanit Chesatuliă, i căpitanulii Radulii Argintii i Ioaniță 'Țălăboiii, i Mihalache Blănarii, i Chir

Apleșa, i Manolache

Poleovnicii,

i Tudo-

vache logofetii, i Ioniţă Băcanulă și Hristea Blănariulă, pământeni fiindii, cu 10cuinţa aici la Focşani,

într'acestă Țâră

ce este memlechetii alii Devletului

pre

puternicii Impărăţii, unde s'aii chivernisitii și s'a agonisită din milele Domneșci

petrecândă cu odihnă și dreptatea lori, aii cutezati în potriva legii și a datoriei
supuneriloră de sai hainit, fugindii la vrăşmașii împărăției, acumii -întacâstă
vreme de răsboii; după a cărorii pribegire rămâindii după totit cuvântul dreptit

averile și lucrurile lorii Domneșci ca ale unoră haini; Tată amit hotăritii Domnia
mea, ca tâte aceste mai josii numite lucruri nemișcătâre ale numiţilorii fugari
ce la ati aici în ţeră, să fie de astă-Qi înainte afiorisite la hramulii ce ami

făcutii Domnia mea, aici în orașulii- Domniei mele Bucuresci, de pe podulii târgului de afară cu numele Sfinta Vlahernă, unde se adăpostescii, să adapă şi să

folosescii creștinii de obște cei ce ai credință

și fierbințâlă

către

cele

sfinte,

care pricinuesce bunătate, bunii folosii de a fi îndestulare de obşte, acâstă apă
curgătâre ce amii izvodit'o Domnia mea întracestă locii dela sfânta Vlahernă,
care lucruri le arătămii anume, adecă: 14 pogâne vie la Vărteşcoiii i Olteni, cu

moșia de stânjeni 500, în ţinutulii Focșanilorii ale lui Ioanii Chesatulii, :14 pog6ne vie în două locuri, Coteşti și Vărteșcoiii și moșia de stânjeni 400, la Bel-

ciugata ale căpitanului Radulă Arginti, 12 pogone vie la Bonţesci, și moșia la
Budesci de stânjeni 300 ale lui Ioniță Iălăboiti, 6 pog6ne vie la la Căliga

ale lui Mihalache Blănariii,

6 pogâne

vie la Cărliga şi

casa în: Focșani

ale

-
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Dela: diua când Turcia
av6 ochil-spre Austria, să
vorba în lume, că. Iosef II,
nului de a isgoni pre turcă
stora. Becattini (1) crede că

declarase resbolii Rusiei, Europa întregă
vedă ce pași va face ? Se împrăștiase
se înţelesese cu Caterina II asupra pladin Europa şi să-și împartă Statele aceasemene împărţire nu ati avuto în minte

su„Austria şi Rusia, sciindu aceste țeri că asemene împărțire nu ar
feri-o să se facă cele-lalle puleal creștine, căci ea arii ocasiona 0
Francisc
sdruncinare a. echilibrului politici: Toti asemene altă dată
caîmpledi
I, regele Francii, Ludovic XIV și Filip V, regele Spaniei,

o

|

seră, ruinarea Turciei și o ajulaseră.

' sciindi, Iosif II se mărginise de o cam dată a arâta
- Ac&sta
alianței Austriei
" Porţei, după arestarea “lui Bulgakow, că din causa
nu va pute să nu tragă spada, cum se întâmplase lucrul
cu -Rusia,'

și
şi în 1737, contra, Turciel, dâca ea va ataca mal ânlâiii pre Rusia
Au-

ar ataca ea ânlâiu pre Turcia,
ÎN
|

că numai în casulti când Rusia
stria ar pul€ să remână neutră.

Iosef II, în decursulii anului 1787 se oferise ca mediatere, numai

Sultanul să depună armele. Dar -ca răspunsi,: Sultanulii publică
va, fi considerati ca trădători de Stati, ori-cine va face vorba

pace

dâca Austria

ar voi

să nu

dăde

Porta

Decât

şi de tratative.

declare

şi

lui Herbert că

a înțelege

ea resbolii,

că
de

va
Turcia

primi

ale lui Manole
lui Chir Apleza, 8 pogâne vie la Cărliga și casă în Focșani
ul, 7 poLogofăt
he
Tudorac
lui
ale
Bonţesci
Polcovniculii, 4 pogâne vie la
vie

g6ne vie la Bonţescă și casă în Focșani ale lui Ioniţă Băcanu, 8 pogâne
aceste
la Bonţesci și casă i cârciumă în Focșani ale lui Hristu Blănarulii, tote
la acestit

ii
să le facă zaptii, să le stăpânescă sfânta Vlahernă, care să fie venitul
nostru
ulii
Domnesc
cu
acesta,
a
hotărire
întărită
ami
care
haieretii; pentru.
mele
Domniei
iubiții
pr6
nrisovii, iscălitii și pecetluitii de noi, martori fiind
cre-

fii, Constandin

dincioşii boieri

Vodă,

Petu

Iosif Vodă

Vodă,

ai Divanului Domniei mele,

și dumnâlorii

cinstiții și

Pan Nicolae Brâncovânu

vel Banii,

Manolache Brâncovânu vel Vornieii de 'Țâra de susii, Scarlat Grecânu vel Vist.,
de susii, CoSlătinânu vel Vowmnicii de 'Țâra de josă, Ioan vel Logotetii de Pâra
Spăt., Loan
vel
heni)
(Mavrog
Nicolae
josii,
de
'Țâra
de
Logof,
vel
standin Stirbeiii
he
Tudorac
vel Post., Dumitrache Fălcoianu vel Cluciti, Dumitrache vel Comisii,
ino,
Cantacuz
Mateii
Sărd.,
vel
Grigorie
Stoln.,
'Tutânu vel Pahar., Ioan Știrbeiit vel
de
'Ţera
de
Logof.
vel
Damatis
loan
culi
Ispravni
şi
Pit.
vel
che
vel Sluj., Stavăra

i
sustii, seriindu-se întru ali treilea anii alit Domaici mele, aici în orașulii scaunulu
Domniei .mele Bucuresci. 1788, Iulie 30».
Cod. No. XV,

fila 91—96.

”

(1) Beecattini, Storia ragionata dei Turchi, vol. VII, pag.. 98—99.
-
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atât€ or cerură — despre îndreptarea

holarelorii dintre ea și Valachia și Croaţia. O rectificare de funtaril
va

să dică

în limbagiulu

cancelariei austriace,

o usurpare

de

noi

teritorii. Iosif II nu mal put6 da îndărătă

şi ordonă concentrarea a

5 corpuri

campanie.

de armată

gata de

a intra în

Primul

corpi

de 7.300 oșteni staţionă la Semlin, la gura Savel, ali 2-lea de 17.000
în Bucovina
fruntaria

amenințând Hotinulă

Transilvaniei despre

și alit 3-lea toti de 17.000 ocupă :

Muntenia.

Al 4-lea

procedă

în Banat

(20.000 ostași), și ali 5-lea de 40.000 6meni fu îndreptat spre Croaţia. La 9 Februarie 1788 (stilul noii) se publică manifestul Austriei
de râsboit contra Tareilori (1)..
a

“Porta răspunde manitestului
nifest forte lung, din 1/13 Martie
logică,

t6tă, argumentaţiunea

pre noi Românii,

acestă

dela Viena,
1788, prin

contrariloră

documentii

cu o întimpinare-macare r&stornă cu destulă

ei (2). Intru

cât ne

privesce

amintesce modulii mecorect, duș-

mănescii, cu care Austria ne răpi Bucovina (3)

«<Avendo essa (Austria)

richiesta. una non” indiferente porzione di terreno della
- Moldavia,.
misurata Pestensione e fatti piantare i segni de. confini, indi fatta

marciar gran truppe minacciando delle fiert ostilita, se PEccelse Porta
non

gliene

faceva

una .immediata

cessione.

Il sultano

avendo

in

- vista antica amicizia, e la quiete comune de' popoli, in vece de restar ivritato dal tuono imponente della domanda, volle usare la dol
cezza, & spedi deputati in quelle parli per stipulare con documento .
la cessione suddeita del -predetto territorio senza alcuna ragione Tichisto».
Uni altii puneti imputatii Austriel, este de a'și. fi stabilita în

Principate un agentii, deși acestă dreptii nu îl dă nic: un tratati,
Numai dorindii pacea. Porta Pate primită . .
Vestea, declarărei r&sboiului avătarămit

«că veni la, Bucuresci prin

carte dela generalul Sibiului și chiar mai nainte ceva de acesta
carte Domnuli primise scirea de la Melechi-Pașa din Vidin. Vodă
N

(1) Dămiă în anexa acestii Documenti, după Becattini, vol. VII, pag.
despre înşirarea Ostel Austriace și Dionisie Ecles. Tesauri pag. 173.
:
(2) Dimi şi acest act în anexă. Becattini vol. VII. pag. 104 - 116.
(3) Becattini pag. 112 vol, VII.
4

100—103.
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chiamă

şi-i artă

pre En. Văcărescu

carlea

- în Febr.
Sibiii

dela

2

(1788) mușcându-și barba — scrie Văcărescu (1).
— «Vădut-al, Nemţii ai aridicat răsboiu . .. esclama-Vodă, Bine

căci ostea îl
avea "destulă

îmi dicea! tu și acum ce să fac ?». Emoţiunea lui Mavrogheni irebuia să fie sinceră,
|
era. mal tota la Focșani și pe fruntaria Ardelului nu

„putere
Ciudat e însă r&spunsulă

Domnitorului:

ce dă Văcărescu

"«Nu te teme, că împărăţia de te-ar fi crequli de atunci te omoria, cumii ţi-amii disii ei, ci acesta o scie și credemântiă nu ți-ati
dati. .
Se înşelase
multe

puteri

din

din contra
Europa

nu

Văcărescu,
crede

în seriositatea

două puteri cu tendințe atât de opuse,
astă-dl Austria

cum

arstarăm:

cum

unei:

ai

fostii

|
ca

Porta

între:

alianţe

i

și Rusia.

Și de astă-dată En. Văcărescu sfătuesce pre Domni

ȘI

sunt

și

să renunţe

a face elu r&sboiui, ci să-și mărginescă rolulă de hrănitori ală oşiilori turcesci.
Apoi după :asemenea sfatui trist și rușinos Enache Văcărescu
X dă demisiunea și se duce la Nicopole !..
Și cu tâte aceste -Mavrogheni ave cepolipsis». — cum mărturisesce însuși Văcărescu, în acest boerii români, mal de trebă de câtă
cei-Valți (2). Mavrogheni la rechiămati adese-ori dela Nicopole, dar el
n'a vruli să vină în ţâră, ci-a statii la Nicopole dela Martie până

la Octombre, totă cerândă lui Vodă vole să mergă

la Constantino-,

pole, voiă ce naturalmente Mavrogheni. îl refuză (3).
*Bravulă Domni părăsili de Văcărescu îndoi energia
marginea despre Ardelii.,

întări

și

(1) Tesauri, t. II, pag. 294. -(9)- Tes. II, pag. 295.

-

.

Mavrogheni surghiunindii boeril în Turcia, la Nicopole, „două
(3) Văcărescu pretinde
lucruri cugetase: unulă, ca să arete la Pârtă cândă va fi in prilegire de vreme că aceşti bocă

eri au avută corespondențe cu Nemţii şi cu Muscalii mai inainte“ şi pentru aceea i-a trămisă
la- Nicopole, şi altulii pentru: că de va vre să se întârcă în țeră vre-unulii, să-i ia inulţi bani.
Văcărescu citeză casulii vornicului Grecianu care a plătitii dreptul de întârcere a soției sale
in Muntenia cu 10.000 talerr,., Dar însuşi Văcărescu imărturisesee că lui nu i sai cerută

asemenea rus/fetă .. . (Tesaur II, pag, 295).

:

Ii
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“«Ear Domnulii Mavrogheni, scrie și Dionisie Eclesiarculi,
(1) încă
pusă ste, sirăji pe marginea ţărei, beșlil, cu căpetenii beșlii

agale și odobași și cu 6stea din țâră, că făcuse căpitenii cu stâguri

frumse, zugrăvite cu sfinți, îmbrăcândi căpitanii cu capoduri domnesci, dându-le: și lefi, numindu căpitănia lut Sf. Gheorghe şi a lui

„Sf. Dimitrie și alu Sf. Teodor Tiron, și a altorit sfinți;

eră

şi

căpi-

tănil de arnăuţi cu turci amestecați».
Indată după primirea scirelorii despre declararea răsboiulul de
„către Austria, Mavrogheni dă o nouă proclamare către (âră, făcân-

du-i însciințare de acestii noi evenimenti:

N

«Pr6 cuvioșilorii Archimandriți ete. (2), de obşte facemă

domnia

m6

de

scire la toți, că de vreme ce prea înalțatulii Vidin Serascher, Melek MehemetPașa ne ati adeveritii în serisii, cumii că sunt puține dile, francii, nemţii în
potriva prietenici și a prarilelor r&sboiului și a toti cuvântulii, fără de veste ai

năvălitii de ai călcatii Rușava şi ati însciințatii către IL. S. cu obrăznicie

cum

că aii răsboiă cu pr6 puternica împărăție, nu amiă lipsiti și noi, după netăgăduita
„datorie a nâstră, de o parte să adăogăm puterea oştirilorii nostre și să facemii
cu ajutorulă lui Dumneqeii caviinci6sa gătire pentru răsboiti asupra vrășmașşilorii

acestora și să grijimii mai înainte de câte trebue spre paza supușilorii noștri şi

nesuperare a domnescei nâstre ţări, și de altă parte să vestimit noi la toți vrajba
acâsta, ce fâr de nici un cuvântii ne ai arstatii în faptă aceşti frănci, vecinii

noştri și să vă încredințămiă, că de vreme ce ci s'uii pornitit

firă de nici unii felii de pricină la vrajbă, osehitii că vor avea

potrivitorii și pe însuși Dumnedeii,

cu nedreptate
mai

întâi

şi
îm-

ba fâr de îndoială, Qicemii, că vor fi biruiţi

de către purtătorele oştiri ale pr6 puternicului

Devletii, precumii şi alte ori cu

ajutorulă lui Dumnedeii s'ai frântii și s'aă biruitii, după cum se și văd de faţă,
b:riințele nostre” întinse în lăuntralii pământului țării lori ca nisee semne vii
întru. pomenire ; însă fiind-că în alte vremi.de resmerițe

s'aii întâmplatii

din rea

oblăduirea, acelorii după vremi domni de a fi patimiti risipe i sărăcii, și urm6ză să aveți întracestă vreme bănuială ca acea; pentru acesta dar vă dămiă mai
vârtosi inimă și vă încrediațămii, ca să sciți, că nu numai sunteți afară din ori-ce

frică, ci încă nu veți avea nică o deosebire din înșiși otomanicescii ostași fiind-că

în dilele nostre nu se caută cine este "musulmană și cine este raia,

acela ce slujesce mai multii şi își primejduesce și viața lui când

ci se: caută

ar

face

tre-

buință pentra dragostea pr6 puternicului Devletă, care acesta sîrguință nădăjduimii

să o vedemă în puțină vreme de la vol raialelor și fii voştri și să sciți că de veți
sări și voi dimpreună cu cele-l-alte oști ale nâstre ai lovi când.s'ar întâmpla,

-a se ivi în țâra nâstră cu vre o tâlhărâscă urmare, nu numai
spre mângăerea v6stră și spre pază de ori-ce altă întâmplare
nui, ci încă vă veţi îndestula căștigândii atâtea şi lucruri de
noi nu vom cere de la voi alta decât; capetele lor și acâsta
n6scemi pe biruitorulii spre al milui cu bogate daruri şi cu
(1) Tes, II, pag. 113.
(2) Cond. No. XVII, Arh. Statului,
Istoria Româniloră de V, A, Urechiă,

va fi acestă faptă
rea, ce puteţi băale frâncilorii, căci
pentr ca să cuertare de dăjdie în

,
:
fila 259 verso. Actulii este din Febr, 1, anulă 1788,
:

i

TOM, II, 9%

Y. A. Uarcură
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sărăcii ați pătimitii alte ori
tâtă vremea; puneţi în gândi câte răutăți și câte tuli vostra și sirguitive a
pămân
în
i
întrati
când ai apacatii acești frânci de ai
potrivă de se vor
acestea și cu mare Inare aminte să le staţi în

scăpa de tote
aveți a căștiga îndată, cu silință
axăta la vre-unii locii, socotindii câte bunătăţi
se vor arăta aceşti vecini vrăși,
dicemi
mii
precu
şi îndrăsnâlă ce veţi face, când,
credinței vâstre câtre pr6 pumași și îi veți lovi, dândii cu icăsta nume chiar
din Mu-

sirguința vâstră
ternienlii devletii și nedeosebindu-vă cu îndrăsndlațâra și vâstră. Al doilea veți căștiga,
pe
şi
vol
pe
și
sulmani. veți păzi şi veți izbăvi
uli Iui Dumnedeii fără îndoială „şi agoniseli îndestule din biruinţele ce cu ajutor
veţi cinsti cu cinură, care numai
vă
veţi tace usupra acestori vrăjmași. Al treilea
vă veți milui câtii veţi face
ea
patrul
al
și
i,
la acâstă vreme le puteţi dobând
.

?.
izbândă cu iertăciune de dăjdie în veci». 1788 Febr.

XVI.
Pioclamații Austriace.

te câtre
Austriacii caută să inunde ţările de proclamaţiune adresa
români,

esplicându-le

scopul

cipate.

r&sboiului ca avantagiosi pentru Prin-

|

|

|

de unii vătășel
Pachete de asemene proclamaţiuni sunt prinse
i domnitorul se
de la margine, credincioși lui Mavrogheni. Atunc
prinseseră, manigrăbesce, pe de o paste a răsplăti pe vătăşeil cari.
pitacii din 8 Fefesturile austriace (1), și pe de alta prin un anume
(afară de Secueny)
bruarie 1788, serie tuturorii vătășeilorit de plaiuri

ni ale
să fie atenţi şi să sequestreze orl-ce asemenea publicaţiu

|

micilor.
Fată acesti

din urmă

ina-

|

act circulară:

Febr. S$.
15 cărți la vătaşii de plaiuii, afară din Secueni, din 1788
că astă-di la 8 ale acestei luni vătaşii de plai ot sud Saac

«Vă îuscințămii
de plaiii, câtre
ne trimiseră 5 plicuri pecetinite și scrise de asupra câtre vătaşii
2 manitesturi tipă-

ispravnicii judeţelorii si câtre egumeni, şi întraceste plicuri
înșelăciune la mulți
rite la, Beciii, grecesce și românesce, de acelea, ce pricinuesci
i vătașii din
Numiţi
viaţă.
de
ticăloși proşti de minte, de îi aducii la perdere
fără a nu
mână
în
le
puinduplicină
acestea
plaiulii Săcuieniloră numai decât
pe cari și
lor,
ei
le publicui, le ai trimisi la Domnia m6, după datoria credinţ
visternicii al
(1) Carte de boerie a vătașilorii din pl. Secnenii cu Pina
Constantin.
şi
ii
-indrei
numeaii
se
vătafi
Acești
8.
3-lea, din 1788 Februarie
pocitâscă
le
să
şi
plaiii
Post.. Andonache este însărcinatii să ducă caftanele în
plasa
din
che
I[ihalu
i
vătatuli
pe
şi
e
runca imbrăcându-i cu caftane. Asemen
Prahovei.
Cod. No. XVII,

fila 2601.
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cu caftane şi iamii

cinstiti

și

cu boerie și i-ami și miluitii deosebiti după credința și sadacatulii lor. Făr de

îndoială suntemii că și voi, după datoria credinței vâstre, de care cum-va vor fi

sositit în mâni ast-fel de plicuri, le veţi și porni la Domnia
sositii până acumii, să fiți cu multă băgare de sâmă

ori în ce câsit vor intra în pământurile țerii,
nu

se mai

artta la altă obrazi

să se trimâță

și cu

m6; de

mare

drept

să preinlimpine cetirea de cătră
Munteniei, a vre unui manifestă
în ţ6ră, Mavrogheni socdle utili
circulară, scrisă pe hârtiă grosă,

veloră mari și în numârii

aicea la Domniamă

Domniei

țărani, orl în genere,
austriacă, ce arii fi
să adreseze din noii
turcâscă, în formatulă

de 40 esemplare(2)..

(1) Cod. No. XVII, fila 260 verso.
(2) Cod. No. XVII, fila 202. 8 Februarie
originală.

ca

să le puneţi în mână și făr de a

fi asemenea și slujba și credința vâstră cunoscută și plăcute
și acelora, și fiți sănătoși» (1). 1788 Februarie 8.

Ca
cuitorii
străbate
clamare

nu vaii

străjuire,

E
în 178$, coprinde

și

mele

va

ca

de 10pututi
o prohriso-

|

o copiă.

Not posedemii uni
.

Manifestul acesta, S'aii scrisii și s'aii trămisii prin tste părțile ţării, că de
su va: întâmpla a trămite împotriva împărăției manitesturi, să nu Je cr6qă.
Manifestulă e adresati archimandriţilorii, egumenilorii, boerilorii. de tâte
clasele, mazililor, breslașilor, neguțătorilorii, orăşenilorii, pârcălabilorii din sate,
sindiiloriiși dregătorilonii, vătașilorii de plaiii, căpitanilorii şi tuturorii locuito-

rilorit țerei. «Vă facemii Doninia m6 de scire, că deapurur6 în vremea răsmeriţei
- se obicinuescii a se trămite prin țeră de cătră părţile împotrivitâre câte unii
rândii de cărţi cu numire de manifesturi, întru care, cu făgădueli mincinâse şi
- înșelătâre, se facii îndemnări, cu cari mulți din cei fără minte și fără de pricepere vinii Ja pierderea vieţei, precumi amii vădutii că sai urmati:și aicea în
pământul acestei ţări în vremea trecută a resmeriței și ați auditit că s'ati întomplată și la alte ţări de ati căqutii mulţi în robiciune și mulţi Şi-a pierduti
viața

din pricina

acestori

feluri

de

înșelicăuni.

Deci

fiindi

că

şi acum este

răsmeriță și sunt r&sboie pornite dela două n6muri, nu este îndoială că se pote
trămite aceste feluri de ciați

și a se împrăștia prin tâte părțile,

cu nădăjduire.

că pote se va aluneca cu firea vre „unii ticălosi și prostii de minte și se va înșela pre acele făgădueli fără de nici unii temeiii și fără de nici o bună severșire,

lucru care este în potriva și a legii şi a totii cuventulii politicesci,.că nici leșrea
nu învață pe supuși a se împotrivi străpânitorilorii ce at bine-voitii Dumneqeit
a le orindui, nici cuvântul politicescii, nu voesce a îndemna pre 6meni fără de
arme de a se face ostași, împotriva stăpânitorilori lor și oblăduitorilorii
ș. și.
acestea t6te cum că sunt semne do neputinţă, lucrulii singurii o artă, căci de.

ai împărățiile răsboiii, are a se sevârși de cătră ostașii ce sunt orînduiți și ho-

tăriți, Jar nu de cătră locuitorii cei politicesci, cari acestia, după datoria bunei
oblăduiri, se cuvine a se păzi și a so ocroti de cătră ostași, far nn de a se îndemna ei de a se face ostași împotriva stăpânitorilorii lor celorit după legeși
a cădea în cea după urmă robi și a fi pricinuitori și de robiciunea altoră nevinovați și de perderea vieţei. Intr'aceste manifesturi puteți face socotâla că are
a se făgădui şi a vi se propovădui paza legii ântciii și ocrotirea bisericilorii și

Ă
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XXVII.
Ordin

de qi pe oste. Concentiări.

Câmpu-lhing.

dete o ordine
Cinci dile după acesti manilestit N. Mavrogheni
îndemnându-o să fie
de di, adresată pe oste, cum se dice astă-di,
vor distinge în luptă,
credincidsă. Vodă promite neferilorii, cari se
ei și casele lor.
să-i facă privilegiați și nedăjnici în vecie, pre
a

şi oxînduelile bisericesc,
când pte a fi mai multi: ocrotită legea pravoslavnică cum vedeţiîn faptă, că în
decât sub ocrotirea pr€ putârnicei împărății, dupe
sâit unii mecetii alit
totii pământulii țărei romfinesci nu se află miicarii o geamie

âstă ț6ră. Are a vi se mai
lege otomanicesci, ce este legea stăpânitâre întrac
sâi paza de privilegii vechi.
propovedui pste pre lîngă aceste şi privilegii noue,
audire, atâtii de privilegiile
din
și
vedere
Puteţi înşi-vă a vă face sosotâla și din
ce

Pârtă, din vremea
ţăroi românesci cu ce mijlocii sai păzitii de cătră preii înalta
începutii şi din audintru
până astăqi, tote câte Sati hărăzit

sa supusii țâra și
unguresti, a țărei Ardealului
direa privilegiilor țărilorii învecinate, adecă a crăiei
audite și sciute, Vedeţi
obşte
de
toţi
la
fie
să
pote
a
şi a Bucovinei, care aceste
tii ţera romândscă
stăpâni
în cea după urmă că în trecuta rismeriţă, după ce sa
s'aii alesii decât
ce
cu
ii,
împărăț
cii
patru ani de cătră împotrivitorii pre puterni
dărăpănate și a
și
e
stricat
e
zidirit
a
remâne
a-i
cu
,
a fi lovită şi cu a fi Jefuită
cu țărinele,
i,
pierduţ
copii
remânea, ticăloși locuitorii, unii cu soțiele robite, cu
latit și
întâmp
s'a
-că
aievea
vădutii
ați
viile şi nemestiile lor stricate, precumii
ii mai
pierdat
s'aii
du-se,
amăgin
unde
părți,
e
întralt
aicea și la Marea Albă și
rămasă
a
ce
după
,
acestea
multi decât unii milionii de ticăloși creştini. Care tote
îniă,
împirăț
icei
putern
pr6
a
ivire
milost
țâra iarăși sub oblăduirea, cea plină de
cu
și
âncă
i,
Wântâii
cea
ei
starea
în
iarăși
venitit
a
şi
cetii încetă s'a îndreptatii

mai adausii.

Dreptii

aceea Domnia m6

chibzuindit pentru Ş. V. și d-vâstră și

urmâză după datoria
pentru voi toți de obște, de a face nu numai paza ce
Dumuedeii întru
iculii
putern
pr6
pre
Inândi
ostași,
cu
domnescă, cu a ocroti țsra,
vă sfătuimit
scă,
părinte
ajutorii, ci mai vîrtosii şi paza co urmâză după datoria
i

în Divanulii Domnie
pre toți de obşte, precumii amii datit acesti sfatii și aici deii
episcopii Rimnic
Dumne
de
ii
iubitor
ţărei,
ă
olitul
mele, față fiindi P. $. Mitrop
lui Domniei
Divanu
ai
și Buzăi şi toți d-lor cinstiți și credincioși poierii cei mană
ție la care

ica împără
mele, ca, să vă păziţi „credința și supunerea .cătră pre putern
strămoșii și moșii
dela,
găsit'o
aţi
ii
precum
deii,
Dummne
Vaii hărăzitit puterea lui
tâte

voştri, şi să fiţi încredințați,
privilegiile ce aţi avută până
mai adăoga şi'altele; şi de
folii de cărți înșelătâre, cu
ori de obşte, ori în parte, “Să

că cu acestii mijlocii, nu numai vi se vorii păzi
astăţi, ci după puternica sa milostivire vi se vorii
care cum-va se va întempla a se împrăștia acestii
numire de manifesturi şi ori-ce felii de scrisori,
le cunâsceţi precumit şi sunt, adevărații înșelătâre

acei ce din prosşi pricinuitore nu numai de a cădea în robie și a'și perde viaţa
aceste
putea a da cregămentii. Și nu este de îndestul 'de a le pătimi
time, vorii

numai acei: ce se vor înșela, ci vor îi pricina a Je pătimi și cei nevinovaţi; pentru
după
care vor rămânea
cum

și în porunca

a da s6mă și lui Dumnedeii în munea
ce vi sai

trimisă

de la 7 al

lunei

Ci

de veci.

acestia

de

dar

obște

câtre

este
toți, Vamii arătatii, că în ilele Domniei mele, între ostași nu se cantă cine

Isronra Româxirout
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Fată actului întregi:
Cărţi deschise câtre zabiţi,

polcovnică, căpitani, bulue-başi și - toți

neferii

ostași, din 15 Februarie 1788, dela N. P. Mavrogheni V. V...
«D-vostră Zabiţilorii etc. vă facemii Domnia mea în scire, că acumii este
vremea cândii trebue slugile cele drepte şi credinci6se săși arete slujba câ credinci6să şi dreptă, cu vrednicie și hărnicie în faptă, după datorie și după lege,
ca să puteți câştiga într'o răsplătire haruri vrednice, care nu le puteţi dobândi
la alte vremi. Drept aceea măcarii că îndestule vamă scrisii și v'amil povăţuitii
mai înainte cum trebue să vă purtați şi să slujiți la acâstă vcome, dar pentu

ca nu cum-va să vă amăgiţi și să slăbiţi silința și protimia vâstră,

vorbelorii de ingrijare și de spaimă a voitorilorii
haină împărăției, sâii după amăgitârele cărți ce
pte să trămităși pe la voi, vrășmașii împorăției
smintiţi cevași, iată de isnvă vă dăm Domnia me

din pricina

de răi patriei și vre unorii
se numescii manifesturi, care
cu feluri de amăgiri şi se vă
înscințare, că cei ce se vor

înșela a da ascultare la acelii felii de amăgitore cărți, și la sperieturile ce vor

face voitorii de rsă ai. patriei și se va sminti cevași din credința a slujbei lui
„c6 drâptă, și se vor sfii a nu face împotrivirea ce se cuvine la vre-o întâmplare
de năvălire a vrăjmaşilorii împărăției, cu vrednicie, ca un bărbată harnicit şi ca
o' slugă credinci6să a împărăției şi a Domniei mele, scii a face vre-unit haiulic,
care este și în potriva legei și a tot cuvântului drepti, unii ca aceia pote să
fie pricina de robiciune și de reulii patriei, remâindă vinovați şi înaintea lui
Dumnedeii, iar cel ce va sta la acestă vreme cu desăvârșită vrednicie şi silință
pentru paza ţărei și pentru împotrivireaşi isgonirea vrăjmașilorii, unulii ca acela
își va arăta în faptă slujba lui vrednică și va arăta dragoste câtre puterniculit
Devleti alii împărăției, cu trupi și cu sufletulii lui, unulii ca, acela, va fi fericitii

în viața lui; câștigândii inilele împărătesci.şi haruri vrednice de la Domnia m6,
şi pe neferii voștri îi vom face privilegiați și nedăjnici în vecie, pre ei și pe tâte
casele lor. Ci dar urmaţi după cuvcutulii St. evanghelii ce dice: supeneți-ră mai
marilori coștri. Şi să vă vedemii bărbaţi vredaici și credincioși ai împărăției»(1).
1788 Februarie

15.
.

musulmanuli și cine este creștinulii, ci se caută acelii ce slujesce mai mult și
'și primejduesce şi viaţa pentru dragostea pre puternicului

Devletii. Când

sarii

întâmpla a se ivi și în țera n6stră din impotrivitoră cu vre-o urmare vrășmășescă

şi fără de veste, cel ce va ridica arme asupra lor, nu numai i se va cun6sce
fapta spre mântuirea țărei și spre sirguiala și credința câtre pr€ puternica împărăție, şi cunoscându-se acestea, fieși-care va dobândi darurile și privelegiurile

ce vi sait serisii într'acâstă poruncă de la 7 ale acestei luni și în cartea, ce vi

S'aii trimesii despre partea. pr€ sântului Mitropolitii. Iar de carecum-va veţi
arăta lenevire la cele ce vă poruncimii, va fi cea din urmă amăgire mai rea de
câtii cea d'ântâiii, căci noi pentru acesta vă dăm voie ca să ridicaţi arme asupra -

vrășmașilorii frânci

și slăvitori de altă lege, nemți,

și patria şi ipolipsis al credinței şi

al sadacatului

ca să vă păziți și pe voi

vostru

câtre pr€

puternica

împărăție și câtre noi, după datoria credinței și a supunerci vstre și fiți. sănă“toşi». 1788 Februarie 8.
N
i
(1) Coa. XVII, fila 246,.

V. A. Uneculă
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- Apropierea oştirilorii austriace de fruntaria. țărel muntenesci si-

Jesce pe Mavrogheni a concentra, pe lângă oșlirea naţională, și oștiri
turcesci. După porunca Vizirului i s'aii pus la disposiţiune Ibraim Pașa
ste
cu îndestulă oştire. Intemeiată pe aceste contingente noi de
Mavrogheni speră a încredința mai deplin ţera că, va fi apărată până
în fine de invaziunea austriacă.
După cum am disă, tâtă armata disponibilă, afară de cea din
Focșani, ia poziţiuni pe la wecătorile din munți. Posedemi pitaculii
domnescii din 17 Februarie 1788 adresati judeţului din Câmpu-lungi

“şi archimandritului Egumeni
şi al II-lea de la Câmpu-lungă.

al monastirei, cum
Din acesti

și boerilori de I-iu

pilacă, prin care se vede

încă o dată cum Câmpu-lungulii av6 o organisaţiune administrativă

specială, culegemi informațiunea, că nu pr6 erat făcute din timpu
magazine de aprovizionare pentru oștiri. Acesta se i6 prin rechisi-:
țiune, însă se promite plata după tescherelele de predare. Ca Și
în t6te proclamaţiunile deja aduse de noi, Domnitorulă face apel la
credința Câmpulungeniloră și le artă că acâsta este o datoriă câtre

țera și câtre înaltuli Devletii, ba 1 amenință că la din contra va
încăleca, însuși și împreună cu turculii Ibraimii-Pașa şi cu numerdsele oșliil vor merge la Câmpu-lungă și vor tăia capulă tuturori
celorii vicleni.
|
Iată actuli în t6tă întregimea

lul:

sud
<Cuvi6se archimanărite, egumenii ali sf. mănăstiri Câmpu-lungii din
oraşulii
dela
judeţule
ție
i
Muscel, și d-vâstră boierilorii d'ântâiii și alt douilea,
Câmpu-lungii sănttate.
ri
„VE facemii Domnia me în scire, că pentru paza ţărei și a cuvioșiei părințilo
ostași
de
sumă
o
cu
boieri
acei
și a d-vâstră boierilorii, trămitemii Domnia m€
la Câmpu-lung, ca se vă străjuiască de vrăşmași; cari ostași fiindii că ati trebuință

de hrană, vă poruncimii Domnia me, ca să aveţi a le da zachereaua cea trebuin-

că6să, pentru care aveți voie și voluicie dată de cătră Domnia m, ca unde veţi
găsi zacherea, dela, veri-cine măcară, să o luaţi”și negreşitii că dela sfinția ta şi

d-vâstră boierilorii și după la alţii pe unde veţi găsi să împliniți dorința ostaşilorii acestora, să nu aibă lipsă, și pe câtă sumă de zacherea veţi da să aibi

cuvioșia ta egumene a lua tescherele dela orinduiţii oieri, după care tescherele
vi se ta plăt de visteria Domnici mele, de care amii datii și poruncă spre acâsta,

la visterie; căutaţi însă de fiți cu osârdie la acâsta și siliți-ve a împlini dorin-

țele pentra folosul vostru şi pentru binele vostru, fără de a nu găsi pricină că
nu aveți, scii că nu puteţi găsi, pentru că, osebitii de datoria ce aveţi după lege
a fi cu protimie la împlinirea celorii trebuinci6se oștirilorii împărătesci și ale

Domnici mele, care vă păzeseii pre voi şi pre țâră şi care sunt vânduiţi a-și
vărsa, sângele pentru voi la vre 0 întomplare de trehuinți și a fi cu credință
arâptă

și cu supunere

la înaltulii Devletă

ali pre puternicei împărăţii,

sub a

IsroniA
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și v'ață miluiti cu feluri

de pri-

velegiuri într'atâta sumă de ani, voi și părinții voştri, moșii şi strămoșii voştri,

care nu le puteţi acestâ t6te tăgădui, dr și pildă aveţi a răsmerițelorii trecute
pre cei ce s'aii amăgitii şi s'aii înșelată a se haini, ce sfirzitii Dunit ait avutii și
cu ce suit folositi, că ait rămasă casele lor la pustiire, copii lor săraci, și ţărei
aii pricinuitii robire. De aceea dar, acestea tâte socotindu-le și ca să nu cădeţi
în ipopsie, cei ce nu vă veţi arăta protimi și cu ajutorit ostiloru la acestă vreme,

căutați de urmaţi după cum v& poraucimă și vă feriţi cugetul a nu vă amăgi

şi a nu căd6 la gânduri deșârte, care aducii la primejdie de viaţă pre cei ce se

înș6lă și împlinindiăi

cu dragoste

cele trebuincidse oștilorii,

fiţi veseli și nu

vă

speriați, că avemii nădejde mare la pr€ milostivulii și a totii ţiitorulă Dumnedeii,
prin silinţa și truda n6stră și a ostiloră, să nu petreceţi nimica și să fiți Xarăși

în starea cea bună a vâstră

și în milele

împărătesei

și ale Domnici mele. Nu

numai arttați credință și supunerea vâstră în faptă, după cum și Domnia me
vărsămii hasnalele n6stre şi ne vomă jertfi pentru voi și iată osebitii de ostile
ce averii pentru alii vostru diafendefsisii, aii venită acumă și măria sa înaltulit
Ibraim-pașa cu îndestulă 6ste aicea. lar când în potrivă nu veţi împlini cu pro-

timie cele trebuinci6se ale ostașilorii, și vă veți amăgi

supunerea

vâstră şi ve veţi hăini,

a cădea din credința

atunci să sciți că nici înșine

și

Domnia me

nu

și stinahorie

cu

vomit puts scăpa viața vâstră din primejdie și siliți vom fi a încăleca înșine din
preună cu Măria Sa pre înălțatulă Pașă de vomii veni aci cu toți ostașii și
pre toți cei vicleni,

cari

voră aduce ostile

de acolo

la

lipsă

nedarea, celor trebuinci6se ale hranei lor, din rcutate și scumpătate și care voril

fi necredincioși și haini ai prâ puternicei împărății, sub sabie împirătescă îi vomi
trece pre toți şi casele lor și averile lor voră fi tite împărătesei ca unii ce după
lege sunt vinovați morţei. Și cu acesta iată, ne facemii datoria de eşimii din

păcatii și vi le arstămii mai din nainte, iar mai vârtosii cuvioșiei tâle egumene
Câmpulungene şi-ţi poruncim ca unulii ce ești parte bisericâscă și duchovnic, să-i .

sfătuescă pre toţi și să-i faci să înțelâgă, tăcându-te mai ântâii însuți pildă cu
a te arăta protimon și credinciosă al împărăției și Domniei mele, ca să nu petreceţi acest6 ce vremea de acum le pâte aduce, și a vi se întâmpla asti-teliide sfirşitii» (1). 17 Februarie,.1788.
-

In sensul

cărței

de mai susă,

şi mai aprâpe literari,

totii în

17 Februarie 1788, Mitropolitulii și episcopii împreună cu veliții
boieri, scrii o altă carte cătră egumenii și boierii din Muscelu (2).
|

XAVIII.

e

Nouă, proclamarre. Disciplina în oste.
O di înainte

de proclamaţiunea cătră Câmpulungeni,-

Mavrogheni

se adresă la t6tă ţera chiămându în ajutor în contra invaziunei tâte
braţele valide, prin următorulă
Proclamaţie

cătră locuitori.

manifestii :
.

"

7

,

«Vouă, tuturoră locuitorilorii, țărei de prin tâte satele și orașele, măcarii
“că în destulii vamă serisii în trecutele ile printralte domnesci ale nâstre cărți,
()

Cod

No. XVII,

fila 265.

(2) Cod. XVI, fila 206 verso. Vedi anexa,

-
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Jar după neadormita grijă și cu durere şi cu milă ce avemit pentru voi, nu
lipsimiă iarăși acumil a vă însciința și a vă da nădejde și bucurie, că cu mila
lui Dumaeţeii și ca silinţa și truda Domniei mele să sciți că veți petrece vremea
acesta fâră de nici o bântuială și fără de nici unii felii de primejdie, pentru că
Domnia m6 ina și n6ptea priveghiămii și îngrijimit pentru apărarea şi ocrotirea
vâstră, de ori-telii de bântueli şi suntemii gata ori în ce ceasiă și ori în cotro ar

fi trebuinţa să ne pornimii înşine ca, să vă păzimi. Și-pentru aceea osebitit de
ostași și zabiţi care-i ţinemii aicea și afară în ţeră, ami orînduitii și pe d-lui

vel spăt. cu îndestui ostași în ţeră pentru paza ţării, căruia i se cuvine a-i da
t6tă ascultarea, ca să săriți cu sirguință și cu ascultare când vE va porunci și

de se va întâmpla de a veni niscai-va vrășmași ai împerățici asupriăvași ca. să
vă calce și să vă răpâscă, săriți cu micii cu mare ca să le staţi împotrivă și
să-i stânjiniți. Şi celit ce se va arăta cu vrednicie credinciosii și cu dorire de
patria lui la, acâstă vreme și va arăta slujba lui în faptă, nu numai se va dărui
de cătră Domnia ms cu bacșişii bunii, ci âncă va câștiga şi iertăciune de dajdie,
ca unii credinciosi ali împărăției. Ci dar, lepădândii t6tă grija și întristarea,
bacarați-vă şi fiţi veseli, lipsindu-vă tâtă frica din inimele vsstre, și nu credeți
minciunile voitoriloră de răi patriei, că după cum vamit mai scrisă, în dilele
n$stre nu veţi petrece nici unii răi, ci fiți bine odihniți că veţi fi apăraţi atâti
despre alte jatari şi nedreptăţi, cât și despre ale vremilorii întâmplări, fiindă-că

ne-am hotăritii a ne pane viața n6stră și a ne jertfi pentru toți, ca unii păstori

ce trebue a-şi pune sufletulii săii pentru oi, dupre cuvântală evangheliei. Pentru

aceea dar încredințiadu-vă bine la domnescele n6stre mângâeri și bucurându-vă,
căutați-vă alişverişarile vâstre cu inima întinsă, petrecândiă fără de nici o întristare şi urmați după cum vă scriemii mai susii, că după cum Domni m$ priveghiemiă și.vă pizimi de aicea, vărsândă haznalele Domnici mele la ostași
pentru paza vâstră, așia și voi staţi și fiţi cu sirgaința ce se cade, sărind fără
de pregeti, cu sîrguială, la întâmplare de trebuinţă și într'acestă chipii despre

amândout

părțile fiind silință,

nu veţi simți nici

o durere

sci bântuială.

Și

rugați pre milostivali Damnedeii pentru a .Domniei mele bună stare și întărire
ca să ne ajute a vă oblădui până în sfârșitii după scoposulii ce avemii, spre a

fi întru tâte mulțămiţi și feriţi, după cum avemii mare nădejde la mila Dumne-

deirei sâle, că veţi cunâsce şi veți ved6 dupe acâstă de faţă și în faptă mila ce
avem pentru voi, după cum o şi vedeţi» (1). 16 Pebruarie, 1788.

De siguri că disciplina nu era ușorii de inutii o armată l&nără, cum era acea organizată de Mavrogheni și între şirurile oştire!
turcesci. Mavrogheni,

țiunelorii.
energia

se arctă

însă

Pitarulii Christache nare

lul Mavrogheni,

strașnicii

care îngrozea

cârmuitorii,

Strașnic oblăduitor,

Avândit putere deplină

Dată prin finnani la mână,
(1) Codica XVII, fila 268,

pentru

al inlrac-

a lăuda

chiar și pe ofiţerii turcl:

«lar vitezulit Mavrogheni
Ca un norocitii al vremi
Și ca un

pedepsitoră

destule cuvinte

_
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137

"Ce va face, ce va dice,
Nimeni să nu i le strice,

Să spânzure și să taie

Fie măcar cât de mare,
Indată orândui
Paznici spre a străji,

Dândi strașnice poruncă tară
Intâi pe la cei mai mari,
Să fie cu privighere
Spre făcătorii de rele,

Că în urmă mai simțind

Pe vre-un turcii râi făcând,
Aga le vine de hae
Unde va simți ostași (Spătarulii și aga)
Făcândi vr'uni răi undevași
Pâr de altă întrebare
O

Să "1 prinqă și săli omre»,.

mal

Graţie acestori porunci, care se vealizară pe deplini,
făcură supărări locuitoriloriă,
Ă
|
„_

«Căci cum auzea de aga Tremura

turcii ca varga

Când îl vedea prin târgii trecândiă

Se sculaii toţă tremurând

-

_

Brava, Mavroghene, brava,
Altulii ca tine mai stava,

Aşa totii grantulii să-și ţie,
Cu atâta strășnicie?
E
"Unde s'aii mai audită
Și unde s'ait pomenitii

De-un ghiarii să se 'ngrozâscă
Atâta 6şte tureâscă ?
Vede-ai gogemite Pașii

Și atâția mari: Bimbaşii
Cu barbele lungi lăsate,
Așteptândii pe la perde
Neputându-i găsi vremea!
Apoi Voevodii era

Si a.viziră semâna ?
Care Domnii a mai stătuti
Trei tuiuni să fi avutii?
Şi care altulit să se bată

Cu doi împărați de odată»

De mare

cinste.e vrednici

Mavrogheni celi puternicii (1).
(1) Buclumulu,

1863, pag. 36.

turci! nu
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Pe lângă

asprimea

Mavrogheni

infracţiunele,

pedepsea

cu care

cârciumele.
mai lua și măsuri prin care înlătura din calea. oştirelorii
cu

Iacă pitaculit prin care prin: Mumbașiui,
1788 ordonă acâsta. EI trămite:

cAprogi vătăzesci i ceaușesci, copii din casă,
paharnicei, pe drumurile ce se numesci mai josii și
osebite, ca câte cârciume cu vinuri se vorii fi atândi
oprâscă și ridicândii vinurile să le ducă la satele ce

din

data

de
cu
în
vor

20

Februarie

Divanii şi de visterie i
porunci câtre isprăvnicii
drumuri, pe tâte să le
fi departe de drumuri,

Așișderea și după
în laturi și să nua mai pune altele a se vinde întracâstă vreme.dramil.
unit
măcarit
turci
la sate să nu vândă la ostași străini sâi
!

|
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Judeţele

Tifov Vlașca
Ialomiţa

Slam Rimnicii
Busăii
Saac
Buzeii
Câmpina

Tirgoviştea Petroşiţa și pe e - » e Dâmboviţa de susi.

XXIA.
Moldova.

Ipsilante.

eveniLăsând uni momentii ţ6ra muntenâscă, să urmărimii
ordatii,
mentele din Moldova. În urma fugei lui Alexandru Mavroc
de o călmăcăîn Rusia,(1) ami văzutii că ţera remăsese administrată
obligato să
pie de 3 boeri; Situaţiunea în care se afla Porta, ai

prin care
primescă de bune esplicaţiunile date de boeril caimacami,
itii, după cumii
_se desvinovăţaii de purtarea Domnului fugarii. Negreș

dar şi înamintesce și Drăghiciîn Istoria sa, nu numai Caimacamil
gzaruli
tregii Divanul și Mitropolitulu cu Episcopil semnară Arzma
de disculpare pentru purtarea lui Mavrocordatii Alexandru.
i îndată
Respunsulii Porţei la acesti act fu favorabili și urmat
ei, Alexandru
de unit curieri anunţândi că sait numiti Domni Moldov

Ipsilante.
(1) Vegi Tomulă

1, pag. 241.
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„Numirea lui Ipsilante la tronului Moldovei, nu o -protestă Bulgacow, pentru că Ipsilante era persona grata, pentru Internuntiuliă
austriacii Herberti. Choiseu! raportâză guvernului săi de la Versailles, în 10 Fevruarie 1787 (st. n.) că Herbertii profitândăi de

ocasiunea visitelorii ce toți Miniștri

ati făcută noului

alt

principe

avec lui plus de deux heures» (1)..

Moldovei, a. statii cenferme

Choiseul cunoscândii relaţiunile lui Ipsilante cu Austriaci, aședă
|
_ca secretarii ali acestui Domni pre -un fiancesi.:
«Alin de me mânager les moyens de savoir tout ce qui se passera, dans cette dernitre province, ou les troupes turques ne tarderont pas ă se rassembler, jai place pres du Prince Ypsilanii, en
qualit€ de secrâtaire un Francais aussi sâr qwintelligent et qui, dans
lesprance de mâriter vos bonts ne nâgligera rien pour se rentre..

utile» (2).

Ceea-ce interesa pe Choiseul-era nu numai

tele Domnului noii dela Iași, faţă cu Austria,
mări

de aprâpe evenimentele

r&sboiului

ce era

de.a

cunâsce

fap-

ci mal alesii de a ura

se deschide

mal

târdiii. In adevării, la. finea lunei Ianuarie 1787 după stilulu nostru,
determinarea, Porţei de a face r&sboiii Rusiei era aprâpe luată. Turcii,

dela mică la mare, erati âţițaţi-de dorința de a începe acest răsboiii.
Fetvalele muftiului la data arătată erau espedite în tâte pănţile, ca
imediatii să se adune o 6ste mare, din care 60,000 au și primiti

ordine să trâcă în Moldova.

|

-

Ipsilante 'nu întârqiâ, de a sosi în Iași, în Februarie

1787,

dar

scuria lut Domnie nu-i de timpă să facă administraţiune .... Din
primele dile avu de a se ocupa, de <isvâde de zaharele și de cărături pentru

trebuința

oștirilorii

ce

se

aduna

din

tâte

părţile

prin

cetăţile Dunărene» (3). Contra. acestori. angarale se jăluesce ţâra cu
anume arz-magzarii.
i
(1) Hurm., Vol. II supl. 1, pag. 42.
(2) urm. Vol. I1., supl. |, pag. 42.
() Drăghici Tom. 11, pag. 50, edit. 1857. — Iată Magzarulii trămisă de
țămindii pentru noua domnie şi cerând uşurare de angarale :

Divan

,
mul-

«Noi prea plecaţii şi smeriţii robi ai Pr6 puternicii împărății, Mitropolitii,
Episcopi, Arhimanâriți, Egumeni, boiari, boerenașii, căpitanii, bulucbașii și alţi
zapeii, (să Mitropolitii cu tâtă partea bisericescă şi toți boerii) .către înaltul

|
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te raIn tom. IL, supl. [, ali lut Hurm. pag, 43, suntii publica
care se
porturi de ale Ministrulul francesii din Constantinopole din

vede cumii bietele nostre, țări trebuia să trămiţă
şi dreptulii Prag şi către luminatulă

mii

de ţ&rani,

cu

și milostivulii Scauniă, prin acest al nostru

închinăciuni
plecată adevăratii Magzar întâi facemii ale nostre robesci smerite
îndelungați
de
cei
care
cu
mila
pentru
ni
și din adinculi inimelorii mari mulţâmi
îndemnați
fiindi
e
însuflar
că
Dumgees
din
milui,
ne
a
voitit
ait
ani stăpinii noștri
ali
supusă
osulii
credinci
pe
a orândui Domni oteârmnitorii pământului acestuia
s'aii
începută
dintru
carele
Vodă,
Ipsilant
Pr6 puternicei Impărății Alezandru
Devletă şi
avătată eu cvedineidsă vină la cele îndatovite slujve către pri înaltulă
ruia,
isea
Imptrăl
supusa
pe
forte cu mare dreptute și milostivire aă chicernisită
fiindă
seă,
mauunteni
ţeră
nostră
megieșa
în
domnită
în cea-l-ultă domnie a sa ce aă
înţelepciune,
domni plin de mari darui și îmbogăţită întru a minţei iscusință și

Moldovei
prin care nădăjânimii să se reverse și către acestă țeră a pământului Pentru care

cele mari milostiviri și apărări ale pr6 purernicului nostru Impăratii.
“de apururea cu mulțămitoriii cugetii rugămii pe Aztătoriulii a tâte

Dumnedei ca să țio și să păzâscă pe Pr6 puternica împărăție întru

bunătăţile

cea de în-

robi c6 rodelungați ani mărirea şi slava sa. Câtre acesta laândii noi smerinţii
JMagzar
nostru
ali
smeritii
acestit
prin
are
însciinț
plecată
facemii
lă,
bâscă îndrăznâ
pentru
i
Moldove
a,
acâsta
țâra
celoră de mulți ani milostivi stăpîni ai noştri, că

pentru ce
multe nestatornicii ce pătimesce de la o sâmă de vreme și mai alesii întâmpla
tii
s'aii
ce
pâne
de
felulii
totii
a
unea
stricăci
și
rodirea
mare lipsă de

stare
în anul trecuti la c6 mai multă parte, ai rămasă t6tă ruiaoa acesta la.0o
în
lipsă,
și
sărăcie
multă
întru
,
locuitori
malţi
forte slabă, pătimindit cei mai
ttă
a
pantea
din
aceea,
Dreptii
lorii.
dilelorii
ea
petrecer
suferi
poti
cât de abia
la
obştea acestorii smeriți supuși a pre puternicii Imperăţii, cu toții cădândă
scauni,
i
dreptuli
și
înaltuli
cătră
te
rugămin
facemii
pământii și vărsândit lacrimi,

să se milostivâscă milostivii stăpînii noștri asupra acestei nevoiaşă și săracă ț6ră
ii
și să i-so facă uşurare-de cele peste putință grele dări și mai alesă a multelor
itii

havalele de zahirele, cherestele, salahori și. alte. mari angării care neconten
, la
în tâtă vremea se cer şi se renduescii pe la serhaturile de prin pregiurii
,
răspunde
pâte
să
ca
ţări
care mai mai rămasii “putință locuitorilorii acestei
dar
Deci
stare,
ticălosă
şi
slabă
fârte
la
)
aflându-se cu toți (precumii arttămii
iarăși adăogămiă smorita și cucernica rugăminte a nâstră, ca să nu fimii trecuți
și
cu vederea și neîmpărtășiți cu aceste cerute mari mile de la marele nostru
Devletii
Inaltulii
seă
vecinicâ
să-i
ii
Dumnede
sântalii
“ milostivulăi împărații, a căruia

întru mari slave și. norociri de apururea.

Și așa aceste împărătesc

ce se vor revărsa asupra nsstră robilorii sei unite fiind cu vrodnica

milostiviri
și

drepta

chivermisire a Domnului, care sait orînduitii, suntomii bine încredințaţi şi nădăj-

bună
duiți, că cu vremea (S'aii în puțină vreme) să vie țâra acâstă la cea mai
și
nostru
lui
Impăratu
irei
şi norocită stare subt umbra c6 puternică a milostiv

subt povăţuirea cea vrednică a credinciosii slugei sale Domnului ce ni s'aii orânduitii. Și în totă vremea vomit păzi nestrămutată către pr6 înaltă Pragii a milostivi stăpânii noştri, cea pr6 deplinii credință şi supunere, carele avemit moș-

tenire de la stiămoșii noștri, împlinindit cu tâtă osîrdia ca nisce drepți credincioși
vaiale tâte cele după putinţa nâstră poruncă a Pr6 puternicii Impărăţii până la
|
cei mai depărtați urmași ai noștri»,
NB. Acestii actii Pamii pubiicatii mal ântâiti în Memorii presentatit Academiei în 1888,

cu titlu : „Documinte

dintre

1769—1800,“

-

Îsronza Româvrtonă

ii

transporturi,
ori ca să lucreze la cetăţile turcesci .... Câţi se mal întârcâii la casele lori din acești nenorociți şi mai alesi câţi își mal.
ducâii a casă boil lor?
|
In lași nu mail era unii secrelit pentru Divanii, că Domnitorulii
celii noi -stă în bune relaţiuni cu Austria. Prusia dobândise. de cu- |
rendii recunoscerea oficială de călre Pârtă a consulului
ce ea, după

cumii vedurămii, întrețină de câți-va
deci unii agentii mal multă

ani

deja

în

pe lângă celui rusesci

can urmăriaii de aprâpe toţi pașii
boerime și mal alesi Mitropolitulii
Austria, ci, în secretii, corespond6
anului 1787 noi amii descoperitii

Moldova (1).
Și

cel

Eră

austriaci,

noului Domni. O mare parte din
Moldovel” nu. voiati să audă de
cu Ruşii. Ma! alesi din finea
destule corospondinţe preschimbate

între -Mitropolituli și encazulti Rumianţov, "prin intermediuli unui
protoereii rusescă Mihail Strilbiski. Ami publicatii în memoriulii ce
amii presintatii Academiei române în 18 Noembre 1888 cu titlu

«documinte dintre 1769—1800) (2) aceste corespondințe.
Cum că Domnitorulii Ipsilante nu era în curenti cu aceste corespondențe, apare de acolo, că Hatmanul, care se scie că la toți
Domnil greci era omulii de încredere, simţindii relaţiunile lui Strilishi, prigoniâ pre acesla. Stilbiski spune Mitropolitului, în o scris6re
de la 20 Noembre 1787 că «fără de veste m'amit dusti dela casa m6,

măcarii că în multe renduni ami

tremurată cu trupulii și cu inima

despre nisce slujitori ai Hatmanului,

cari sait lăudatii că mă va juca

nu popesce ci turcesce, osebilii de aceste-pe o slugă a m6 o închisese de pe uliţă ca să mă «pue unde sunt, și pentru aceea scire
nu am dati, ca întrebândute, să nu me scil unde sunt și nici în
prepusii să nu poți întra despre cine-va> (3).
a

Grafuliă, Rumianţov za Duncevshi îîn 1787, Noemvrie 12

din

Pavafievca, scrie Mitopolitului Moldovei spre a intra în corespondenţă
cu elii: «spre mântuirea -a multovii creștini despre cele grele
gone, numai „cu suspinaură și cu sluji grele» și-l promite ajutorulii
Impărătesei.
_
Originalulia în limba eșeseă de sigurit es te la Mitropolia din
(1) Hurmuzachi,
(2) Vegi

anexa.

tom. JI, vol. 1, pag. 43.
„

(0) Pag. 97 a Memoriulni

mmeii din

1888.
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lași. D. Erhiceanu e departe de a fi publicati în «Istoria Metropoliei» tote documentele preţi6se de acolo. Cu deosebire d-sa a lăsată
neulilisate documentele slavone.
“Traducerea n6stră pare a fi contimpurană cu originalul și după
scrisâre se vede, că traducătorul era unit rusii sciindă re românesce :
«Vaii tălmăeitii după celit- ruseseii.
Inalte și pr6 multi fericite: Stăpâne

Mitropolitul

Moldovei.

pământului

Ali meii întru duhul sfântii părinte și mult însciințate făcătoriă de bine.
Inzădarii este aie a afla încredințarea i ubejdenie unde creștinătatea mijlo-

ceşte și este cu c6 adevărată și mai mare legătură a dragostei unită, și după
- alcătuirile aceste, și mie mai alesii decât altele îmi sunt la scire toate bună-

tăţile aşedământurilor a prâsființiei tale, asemend şi ale mele

cătră prâsfinţia ta

cu mai bune și cunoscute gânduri, pentru care eii punit începutit cu acâstă scris6re între amândouă părţile, întocma spre întrega și buna aflare aducândune la
îndatorită îndestulare și înălțare, se cade -cu urmare și cu c6 peste fire bucurie
și cu adeverată mângâere ca să fie pentru mine; prelungirea aceștii treb, care
se serie, este spre mântuirea a multor creștini despre cele grele g6ne, muncă cu
suspinuri şi cu slujbi grele, pentru care după, Dumnedeii tâte nădejdile lor să-și
pue, spre c6 tare: și silnică apărare și cu ajutorulii întru totii avgustinei nâstre,
că între ecă mari, mai mare este cu Diruințele și cu îndurările, asemen€ ce
pr&proslăvite monarhică și pe ale ei drepte arme mai cu nădejde este ca să le

pue ; spre care eit cu tâte puterile și cu socotințele și după a m6 c6 nehotărită

ce m'amii aruncati cătră dragostea vâstră și a Moldovei, nu o voiii lăsa-o cu tâte

puterile mele, a o ajutora, și cu aceste simțiri și așeqământuri,
socotință și cinste în care sunt și remâiii,

c6 înaltă

cu

Ali preosfinţiei tâle întru totii cucernicită și ascultătâre slugă.
Grafi Rumianţov za Dunaeesli.
|
Noembrie 12: qile
1787 anulu
Din Parofievea.

Mai avemi

o scrisore din 1787

de unii Protoiereii alti căruia nume

Noembre, din Kneajoe, semnată

nu ni-l dă scris6rea, căci este;

dim nenorocire în parte ruplă, dar pre care l-am aflati din altă scris6re
dela 1788 Fevruarie 21, că se numia: Protoiereul Mihail Strilbiski.
Din cât se citesce în scrisorea acestă, destulă apare, că acestii
preotii era unuli diri spionii Muscălesci, care, vădurămit era interme-

diarulti corespondenţei secrete dintre Rumianţov și Mitropolitul Mol-

dovei. Eli 'se declară chiar tălmacitoriulii scrisorei de susii a, lui Rumianţov, căci acesta se temea «să nu se porte (scris6rea lui) pe la

tălmăcitorii cei ce nu sunt la o amire în lucrările
Strilbiski dice, că a lâlmăcito

cele

de taină».

«pre câtii aă fostii puterea

sciinței

luă de limbă moldovenesc». De aci și din observaţiunea scrierel
lul (o deterămii întocmai), se vede că el nu era români din nascere.
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Mai departe agentuli acesta secretii alii Rusiei, învăţa pre Mitropolitulu, ca să arâte «numai celoră, ce sunt la o amire și la o
credința cu biserica Răsăritului, ca să se bucure și să se împle
de ncidejde, căci tote puterile a mică sai porniti, nat acestă hu,
Noembre», cu tâtă iarna grea, ca să scâtă mal în grabă Moldova
din grijele ei. Inv&ţa apoi pre Mitropolitulă să ţie pre generalul en
chef în curentii de totii ce s'aii mai întemplatii noii dela 14: Octombre
că acesta aii orenduitii pe maluti Nistrului omi împărătescă, care
va aștepta răspunsul, pai fără zăbavă, că oștile sunt pe cale,

și ca să se scie câte câtă 6ste se va orândui şi la ce locuit?
unde sunt Turci ma! mulți și unde sunt mai puţini? ca să se pâlă
socoli suma

cuprindă
rămas

cu

puterea

oștirei,

că vori

o dată

pe

tâte

părţile

să

și să slăbescă t6te.... (lacuna începe aci). Din ceea ce a

neruptii

de pe acâstă filă a scris6rei, se vede

că Strilbiski. era

„recunoscuti tălmaciă alu lui Rumianţov pentru limba românescă. Eli
dice Mitropolitului, să nu

scrie în grecesce, că pe la Muscali nu este

cine să traducă din acestă limbă (1).
(1)

Copie

după

scris6rea

embre 20, cătră Mitropolitulă

protoiereulul Mihail

Strilbiskii

(din „Kneajoe“).

dela

1787,

No-

Moldovel :

«Preosfinţite şi mare stăpâne, Mitropolitii ali Moldovei, milostivuli mei
stăpână.
Plecăciunea m6 cs Stiracă și umilită o aducii înaint€ preosfiaţiei tele şi mă
rogii ca să amii ertăciune că fără de veste m'amii dusă dela casa me măcari că
în “multe rînduri ami tremuratii cu trapuli și cu inima despre nisce slujitori
ai hatmanului, care s'aii lăudatii că mă va juca, nu popesce ci turcesce, osebită
de aceste, pe o slugă a ms o închisese dupe uliţă ca să mă spule, unde sunt,
și pentru aceea scire nu ți-ami datii, ca întrebându-te să nu me scii unde sunt,
și nică în prepusit să nu poți intra despre cine-va. Acâstă carte dela feldmareșaluli de pe rusie am tălmăcit”o pe moldovenie și S'ail pecetluit de grafulii
Rum. ca să nu si pârie (sic) ps. la țălmiăcitorii cei ce nu sunt la o unire în

lucrurile cele de taină, numai cetindu-o să pr6 socotițică vorbele ci sunt forte

nalte, că după scurtarea limbei moldovenesci nu pste să ajungă la înălțimea ei,
dar pe câtii ami (sic) fostă puterea sciințai ami tălmăcit-o. Preosfinția ta ca,
unii arhipăstoră și răvnitoră bună pentru pravoslavaieii din patria preosliuțieă tâle,

bolindă cu inima pentru îatristarea ticălosului norodii,

şi adese ori căutândă

la

suspinurile lor, bine ai voitii, ca să le descoperi la mulți taina, acesta ascunsă;
dar arâtă numai

„ca să se bucure

celorii co sunt la o unire

și la o credință

și ca să se umple de nădejde,

cu biserica vesăritului,

căci tâte puterile

armiei s'aii

pornitii într 'acâstă lună a lui Noembrie ; necăutândii nici îngrijindu-se de gerurile
și omăturile cele necontenite, să sileseit mai în grabi ca să scotii (Sic) din grijile (sic) pe ticăldsa Moldova. Măcarii că eii și fără de spusulii a preosfinției
tele, sâii a boieriloră țării, amii sciutit mai bine ce să grăesci, cum pentru preo-

sfinția ta și pentru boierii Moldovei, așișderea și pentru neguțătorii, așa și pentru

Unrcntă

VA.

-

ĂMh

Din cele espuse se vede că erai cel puţinii dou& curente politice în
Moldova: unul, al Domnului, înclină spre Austria; altul, al Mitropolitului,

spre Rusia. De siguri! se mai găsiaii ic colo și boeri cari arii fi voilii
suspinulii norodului celui însărcinată şi de totă prădat şi sărăcitii, pentru venirea

anume cu poreclele lor și cu câtă

care din cei mai mari Pași,

colorit streini,

somă s'aii aședatii pe alocuri, și câtă zaher€ și iâni, scă și orzii, tâte anume

şi

Ja ce locă tâte lc-amii arătatii. Așijderea și preostinţiata cu cei ce sunteţi la
unii vândii, să arătați tâte: în serisii ce sati mai înoitii dela Octombre în 14
și până acumii. Și aceste avătândii și altele carele
generalulii anșeftii (sic) Himpta: că generaluli ai
omii împărătesei (sicj care va aștepta răspunsul,
sunt pe cale, și ca să se scie câtă oste (sic) se
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“mâhnirea Moldovei id.
părinte ali Moldovei id.

3

i pe unde mergii
Şi de d ensu

“soma

mai puţinii,

și unde sunt

unde sunt turci mai mulți,

le veţi sci, să însciințați pe
orânduitii la malul Nistrului
numai fără zăbavă, că oștile
vorii orândui și la ce loci,

-

„iasă poleurile mai în id.
.

.

ya

ul
ad.

.

poleură grecesce să ud.

nimenca:nu să găsesceid,

sânt orândăitii aice k... îd.
pentru tălmăcitu d.
vol venii ei cu . d... id
Iu
x
|
cătră toți, și... , îde
.
pi
Protoier
. ..
-a
.
1787
Noemb.
20.
din -Iiniajoe

NB. Acâstă scrisâre pe care o dâmii în ortografia originalului, ce-l depuserăm la Academic, ne artă că acestii protoereii (alit căruia nume l-amit atlatii
în altă serisâre, ce urmeză la vale) era spionulii Muscalilori, înainte de intrarea lor în Moldova la 1788. Din scris6re se vede părtășia secretă a Mitropolitului
- ţărei, cum și onesta purtare a Hetmanului ţărei din 1787, Hetmanulii caro simţise
pre spion și-l vestea că de nu se astâmpără îl va juca, nu popesce ci turcesc,
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ca ţera să se strice cu 'Turcil(1). Cum-că boerimea era împărțităîn

vederile polilice, se pâte conchide

și din grija ce

Rumianţov ași feri scrisorile către mitropolitulă
fi citite “de

cei

«ce

nu

sunt

la

lucrurile

|
în anexă

Strilbiski

Moldovei,

0 unire „în

taină» (2).
Dămii

pune

și

de a nu
cele

de

și o altă scrisre a lui Strilbiski către Mitropoliti,

din 20 Octobre 1787, din care se va vede, că deși s'a declaratii r&s-

boiulă în August aceli anii, 6stea muscălscă nu era încă gata de a intra
în campanie. Strilbiski serie, apoi că la Noembre acesti ani «tote puterile armiei sai porniti». Numai acâstă scire a fostii prematură, căci
deși se promite Mitropolitului și boerilori partizani muscaliloră, că

ostea rusâscă va intra în (6ră enecăutândi,
gerurile

1787—88,

scii ometurile

cele necositenite»,

sc

îngrijindu-se

de

totuși întregimea a anului

6stea rus6scă rămasă neactivă pe malulă Nistrului.

" (1) Darii chiar şi dintre boeril opuşi acestui curentă aii semnatii arz-magzarulă
toră declarândiă fidelitate către Porta Otomană:

urmă-

«Prin acestă ali nostru plecată și adevăratii Magzarii, arătămă la pragulă
înaltei împărătesci măriri, care să fie nebiruită în veci, că îusciințându-ne acumă
“dela Domnalii nostru pentru cea după tâti dreptatea vestire a răsboiului către
„Yrăjmașulii și neprielniculii pr6 puternicei împărății, cu toţii ami ridicati mânele către cerii rugându-ne pentru îndelungata statornicie pr6 puternicului nostru
împărată, şi pentru ca să arate biruitâre urmele puterei sale, impilândi şi supuindii sub picidrele lui pre toti vrăjmașulii și împotrivniculii, bucurându-ne atâtii
de împărătescală firmani câtă şi din vii glasuli Domnului nostru, pentru că
voința și vrerea, curgând din nemărginita inilostivire a împărătescei sale măriri,

este să se păzâscă Keleriul acesta, de t6tă stricăciunea și supărarea; şi ascultând
cu tâtă luarea aminte câte alte s'aii disii pentru îndatorita credința nâstră și

săvârșirea, împărătesciloră porunci, îndată amii încredințat pre Domnulii nostru
pentru gata, plecarea nâstră și pentru cea desăvârșitii smerită sirguința n6stră, care
ne-amii rugatii ca să o arăte și către înaltul pragii. Darii vamă lipsiti şi noi
înșine prin acestii ali nostru smeritii Magzarii, îngenuchiândii să aducem: pentru
acestă nemărginită milă, cele dintru adâncală inimei ferbinți smerite mulțămiri

și cădândii să ne rugămi, ca după dum dintru începuţii strămoșii noștri s'aii
umbrită sub umbra și ocrotirea împărătescei măriri, așa și noi să ne învrednicimii

bogateloriă îndurări a milostivirei și purtărei de grije a puterei sale. Pentru care
ca nisce credinci6se și mulțămitâre slugi, rugămii pre Dumnegei să nu ridice
de-asupra -nâstră iubirea împărătescei măriri, ca fiindii asupra nâstră acestă îm-

părătescă ocrotire, miluire.și umbrire, să rimânemit nesupărați şi întru odihnă,
ca să putem, săvârșindi împărătescele porunci, să aducemii către Sfântu Dumnedeii necontenite rugi pentru îndelungarea Mărirei sale».
(2) Memoriii de V. A. U., 1889. „Documinte dintre 1769—1800*.
JZatoria Româniloră de V, A, Urechid,
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adreseză
Numal în 17 Fevr. 1788 Ecaterina Il
următorulii manifestă, tipariti la Petersburg:

Moldovenilori.

imperatrița și autokratoriță
«Cu a lui Dumnegei milă noi Ehaterina a dovă
a toate Rusilor. I proci î proci î proti...

alit Ungrovlahiei, de Dumnedeii
«Presfinţiţilor mitropoliți alit Moldovlahiei, și biseri
cescă, ceide buni n6mi
iubitorilor episcopi, cinstițilorii cei din partea
ilorii, și tutuxori lcuoroşan
și către noi cu iubire credincioşi boieri, ostașilorii,
a noastră împărătoitoiilorii,

-și a ţărei rumănesci,
din domnia ţărei Moldovei,

râscă buna, voire şi milostivire,
fără dreptate aii deschisi
La toate descoperirile rezmirițilori ce tot șidauna
stăpinitori tronului
Insuşi
noi
noştri
șii
sultanii tarcescă către Rosia, stremo
a birui pe vrăjde
cugetu numai

Rosiei luîndii arme pentru apărare, n'aii fostii
rivnă a noastră, spre a scoate norodu
mașii, ci aii fostii împreunatii cu ac€ mare
izbăvi piserica ortodocesiei grecesti,
a
sii,
celă credinciosii ală lui Iisusti Hristo
ii.
din celii pătimitoriii necinstitii jugă alii agarinenilor
blagoslovitii armele noastre
.ait
ce
edei
Dumn
țime
înnăl
pre
Celii dintru
, pentru cele ne cuprinse
nescii
ereşti
i
așulu
tot dauna cu biruinţe asupra vrăjm
pe toți creştinii acestorii îndeale lui judecăţi, n'aii învretnicitii la acele vremi
or, â

a stăpânire a muametenil
stulate pământuri, ce sunt căquți suptii chinuitâre
e.

prăznui ei cu bucurie pe acea desevirşită a, lor scăpar c6 de pe urmă a noastră
ndii
Și aşa cu nădejde de viitoare fericire, sfărși
întăritii pin lepăturile ce noi.
amii
i,
biruiţ
i
vemasi
ai
ei
ce
turcii
vezmiriță cu
ni de la țera Moldovei

ii creşti
amii făcuti la pace soarta a tuturorii lăcuitorilortoate folosințele şi bunele mijlodu-le
păzin
acest&
cu
și de la ţera rumiănâscă,
și deosebiti a tuturorii lăcuitociri a stăpînirii părți duhovnicesci, și mirenescă,
inimi noastre, și de acea
atea
bunăt
de
ilorii. Dăspre o parte aveţi însciințare
ca pentru unii norodii ce este
părintescă a noastră purtare de grijă pentru voi,trage și acum la dînșii alii nostru
de o lege cu noi, care tot-d'auna ait trasă şi
închipuiri, a cea ne sfir-.
i cu grele.
acoperemîntii ; despre altă parte însuși simțiț
nului turcescii, suptit care, oare
Sulta
irea
stăpîn
din
şită reutate ce izvorasce
de răpunerea vieții şi a averii
puteți voi socoti măcarii o di a nu ve teme
Moldovii, şi a altori ai dumlui
domnu
i
voastre? Uciderea acea chinuită a Ghică
pildă, când, de la cuxrtea noastră
neavoastră boieri, vă dovedesce acea groaznecă multe ce s'a făcută în pământu
pentru aceste neomenite urmări și pentru alte
noi puse sfinte

vostru, s'aii fostii

qisii otcărmuirei

turcesci,

cum

că acele

cu

de a face silă împotriva privelegiulegături, ce deopște sunt sciute, zăticnescii
de a se căi ci, ne:amii întâmpinată
rilorii şi obiceiurilorii voastre, și în loci
ugu, unite acest6 cu călcare dă
vicleș
cu
, și

numai cu răotatea, cu înșelăciunea
pravilă, prin care de iznoavă ai deșchisii rezmiriţă.
pornită asupra vrăjmașului,
Pentru aceea a noastră ostășască putere este
ă cu a lori prăpădenie.
pinat
întâm
s'ail
deci turcii năpădindii la hotarele noastre
plare, iarăși și iară este
Dară după cum noi și la acâstă de acumiă întâm
că grecească, și ca să
piseri
ca
în inima, noastră a diafendevsi legea și ortodocses
din varvari-

de ce pătimescii
aducemii la norocitii stepenu cele creştinesci noroa
acâsta tuturorii lăcuitorilorii
u
pentr
te
deopș
scire
ceasca tiranie, întâiit: dămit în
că sufere vrăjmășescă gonire
din ţâra Moldovei și din țâra rumănâscă, carii fiindii
ii de acea ortodocsâscă
doresc
că,
turces
și prăpădenia ce li se face de către oştile
și creştinâscă legea,

ndevsâla
și nrănesci în inima lor bună încredințare la diafe

|

ISTORIA

ROMÂNILORU

|

41417

noastră, acestori feli de oameni le făgăduimii noi deplină acoperemântă de la
armele noastre.
i
Doao ale noastre puternice armii esii ca, să biru6scă pe acelii vecinicii
vrajmașii creștinescii; curândii o sumă de ostași dantr'aceste armii se pornescă
la pământurile voastre, vorii goni pe turci din vieţuirea lor de acolo, și vori
întări a voastră ne primejduire, vorii fi pentru. a voastră apărare înpotriva feții

neprietinilorii, și lYcuindii cu voi vor fi frați ai voştri. Urmarile trecutei rezmiriţe încă sunt proaspete în ţinerea minții voastre, odihna voastră dintracea vreme

ai fostii mai bună și mai adeverată de câtii acea, din qilelele păcii; cu asemene

orânduială și dragoste vin și acumii la voi ostașii noștri; otearmuitorii acestorii
oşti sunt ai noștri feldmarșali Grafu Rumianţov Zadunaieski, și Cnâzu Potemkin
Tavriceskoi;

iubirea

de oameni

și dreptatea lori este îndestulii cunoscută de voi;

aceasta vă dâ, voao o noao mijlocire de a voastră folosință; dumnâvoastră boieri

și toți povățaitorii țerilori, adunaţivă intro inimă și veniţi spre întâmpinarea polcurilorii noastre, stringeți vitejii ostași ai pământului vostru, și uniţi toată puterea voastră cu ale noastre arme, pentru 'a birui pe turci păn toate locurile.
Acea răvnitoare cu herbinţâlă silință a voastră va fi cu resplatire folositoare după
cumii s'aii rasplatitit dă la noi mulți pentra acele deosebite ale lori slujbe la

trecuta rezmiriță, cu multe feliori de darui;

așișder€ și voi sfințita bisericescă

putere, pastorii turmi creștinesci, luați paloșu celii duhovnicescă, după cumii dice
cuvântu lui Dumnedeii, deşteptaţi pe acei ce sunt chemaţi la arme ca să împileze pe vrăjmași ce viforescii biserica lui Hristos : aceasta de acumii vreme este

acea mai bună; aceste zile sunt cele folositoare;

înnălțaţi

a voastră rugăciune

către Dumnedeii, ca să trămită din ceriii a sa milă la acei ce diafendevsescii
credința ortodocsâscă, să fie o stăpânire după cumi este o lege, acea, rusescă, cu

a voastră. S'aii datii la-tronu nostru în orașu sfiutului Petru, la luna Februarie,
la 17

ile,

de la

nascerea

lui

Hs:

la

anu

1788:

din împărăția

anu 26,

-

Loculi
Peceţiij
"Sai

,

noastră

la

|

„La acelii adevărații s'aui iscăliti cu însăşi a ei
împărătâscă mărire mână așa: [caterina.

tipărită în Sanetpeterburgii la tipografia pr6 sfințitului sinodit».

In Februarie 21, anuli curgătorii 1788, Protoereuli Mihail Strilbiski. scrie Mitropolitului Moldovei,

din Breslaă.

Et spune că «graba

dintâi a. oștirilorii ai fosti, că era să calce Cazacii, ce sunt amestecați cu Tătarii, pe urma lor și Turcii în ţera Leșescă, ca să o robâscă

și să o prade.>

Artă care era planulii de

ciloră, dar că le a fostii planului în zadar,
de la Kameniţa

până

că

în dreptulii Fhawluculuă

campanie

Rușii

sau

al

Tur-

aședatii

ccândva veni vre-

mea, de odată pe tote pințile să intre în Moldova.» Dă informațiună de locurile unde este aședatii 6stea rusescă, și cere Milropolitului, ca cu boierii înțeleși «să descâsă peste tdte locurile sciinţele
ce se mai

nasc

noă

acumii

în

Moldova,

despre

"Țarigrad,

de

la
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Hanului

Dunăre;

unde

este?

La Bălți cine

și în cotro vra să mârgă?

ului lor
mai este? Și cu câtă sumă? Tătarii de la Kobile cu Sultan
Români au
în cotro Sati trasi? etc. Cine este păzitori în lași, din
Valachia.?
din Turc? Vodă unde a eşitii cu urdia sa? Ce scie din

Nemţil

Cu

ce se lace?...

La Movila Răbăel cine este? La Hotin

o
se au?
de la
«Tâte aceste Prea Milostiva monarhina voesce să le scie
.»
P:6 osfinţia Ta, cum și de la boierii ce voiescii Rusiel binele

cum

Dă apol. corespondintele

situaţiunea în care se află

sciră despre

Imp&Rumianţov și cum el trămite informaţiunile Mitropolitului la.
rătesa. Strilbiski a venil însuși la malul Nistrului cu o escortă de
Cazaci să, aștepte acolo r&spunsulii Mitropolitului (1).
(1) Pre osfinţite păviule archipăstoriule ul meă de. Vine-voitoriăi,
Nam

lipsiti ei

smeritulii

și așternutul

pr& osfinției tale,

picidrelori

a

te însciinţa cu cele trebuinci6se însciințări, asemenea și celorii ce voescii binele
sunt
patrii sale: graba d'întâiii a oştirilorii ai fostii, că era să calce Cazacii ce
să
și
robască
o
să
ca
leşască
ț€ra
în
Turcii
și
mestecaţi cu Tătarii pe urma lor
o prade, dar viindii mai înainte oștile Rosiei sai lăsatii și ci a o robi,

cu

tot

șartulit lori, care dice că ai pace cu Leșii, că era gândulii și gătirea lori de o
dată să lovască prin Ucrania și peste Nistru, că așa se aședase, cum va îngheţa

Nistru îndată să tr6că, cărora gândul le-ai fostii în zădarii. Că oștile Rosiei
S'aii aședati de la Cameniţă până drept Ehurlucul și când va veni vremea, de o"
dată pe tâte părțile să între în Moldova. La Tighina altă armie este, și până la
Vozia, care și aceştie tot o dată vor să între; așijderea și cei dupe mare, cum
şi cei ce sunt în potriva acestorii locuri și a 'Țarigradului, Pentru aceea este
întârgiere. Pr6 osfinția ta vorbesce și te sfătuesce cu boerii cari sunt întru una,

i şi voesc binele săii și a țărei, înd6mnă-i

ca să descâsă

sciințele ce se mai nascu noi acumii în Moldova

peste

tote

locurile

despre "Țarigrad, de la Dunăre.

Hanulii unde este și încotro vrea să margă? la Bălţi cine mai este și cu câtă
somă ? 'Tătarii de la Cobile cu Sultanalii lorii în cotro s'a trasi? şi mai în
scurtii unde string cei mai mulţi? în Ieși cine este păzitori: din boeri, at din
Turcă şi cu câtă soniă? Vodă unde aii eșitii cu urdia sa? Vodă de ţera munten6scă se aude caii eşitii cu urdie sa spre hotarulii Moldovei ? la movila Rabiei
cine e? la Hotin ce se face? se stringă aii cum? cu Nemţii cum se aii și ce vorbă
se pârtă printre

'Purci2 tâte acestea

pr€ milostiva

ca să

le

Ucrainei

și

şi într'această armie

a

monarchina

scie,de la preosfinţia ta, cum și de la boerii ce voese Rusiei
însciințare adevărată să o trimeteţi cu acestii om ali meii ce
aceste cereri. Voescii ca să sciți și acâsta, că cărțile ce vinii
vonii îndată le trimite la Rumianţovul, și Rumianţovul și
curierii le trimite către împărăteasa, de o însciințează și de
poruncă ar fi. Gheneralulii acesta este mai mare

toți Ghenaralii îlă ascultă pre elii, iară peste

peste

dinsuli

Rumianţovulii, iară peste Rumianţovul este Impărătâsa,

t6tă

este

voesce

binele, și făcând
lamii trimesi cu
la Gheneralul Bamai în grabă cu
acolo vine oi ce
armia

mai mare

Grafulii

Isronia Româsir.oni

Baronuli

Elmpta,

din t6rgulii polon

|

Braslav,

în

20
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Februarie

1788 încă serie Mitropolitului Moldavii şi-lă întrebă directii: Ce. se
face în Moldova. şi de este Greși-care adăogire a ostirel? (de Turci, de
sigură) Baronulii comanda armata din Ucraina, dar stătea. sub comanda en chef a lui Rumianţov. Elu recomandă Mitropolitului pe

Mihail Strilbiţki și spune Mitropolitului, ca să-i răspundă prin &menil
acestuia :
|
a

«Pre înaltă preosfințite Stăpâne, milostive arhipăstorule.
|
Să mă erţi, milostire arhipăstorule, că-ți facii supărare, şi osten6lă cu rugămintea m6, sciii că ai multă grijă pentru ticălosuli norodii al Moldovei, așiş-

derea și a nâstră ce întru totii milostiva monarhiă cu faceri de bine în grabă le
voesce a fi, și ai sloboqi pre ci de năvălirile vrășmașilorii ce aii venitii peste creştini; pentru

Greși

care

care, nevoie ne este ca. să scim ce să face în Moldova?

adăogire oştirei?

Bi nimărui altuia nu mă încredințezii

şi de este

atâta câtă

preosfințici tele, milostivulii meii stăpâne, și pentru aceea mă rogii să m& înda-.

toresci”cu acestă însciințare, și însciințările ce-mi vei trămite, să. întrebi și pre

cei ce sunt. într'o unire cu Pres. Ta ca și ci să-mi trămită într'acâstă parte, prin
6menii ce vori fi orânduiți de părintele Mihail Protopopulă: Strilbiski, şi vă
nădăjduiți că o facere de bine ca acâsta despre partea vâstră, nu va remâne

fără de îndatorită mulțămire,

şi încredințare să aveţi, că cu câ căută și cu câ

înaltă socotâlă, cu cinste amii a -petrece,
|
Ali Preosființiei Tele mărire milostivului arhipăstorii,
,

De

|

Pr6 plecată slugă,

_
90 Febralii, 1788.

Baronă Elnpta.
,

"În leşasea târguşori Braslavă.

aice să pârtă vorba, că în Iași ară fi
ciumă, mă rogii şi pentru acâsta să

E

mă însciințezi».

Întârdierea

armatei

rusesci

de

a intra

în Moldova,

după

ce

mulţi boieri și chlar prelați! bisericei se compromiseră în faţa Turciei
prin relaţiunile lor cu Muscalii; îndemnă pre aceștia să adreseze
Ucrăinei

ea

este Polcovniţă.

Iară de vei av6 ceva a serie,

care Sarii păr6 că

nu-i cu cale a serie către obrazile aceste mari, scrieți pe largii la mine, căcă şi
acele prin mijlocirea m6 se tocmăscu și se trimetii și acele la Peterburg. Veţi

sci și acesta că pe mine m'aii orânduit de ami: veniti la malul Nistrului cu
câți-va Cazaci pentru slujba m6, și acumii aşteptă răspunsulă di pe aceste cărți,
și cu aceste rămâi ală tuturorii de obște slugă credinciâsă și mijlocitoriii binelui
Moldovei. Protoierci DMihail Strilbiţi.
Ă
SI
1788 Pevrar 21
„?
Din Braslavă tîrgușorii.
Nurorii mele îi voescit totii binele și sănătate; eii sunt sănătosii, într'ună

loci cu feciorul mei Policar podporucicu.»
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V, A. Unecură

-

scă a intra oșticătră Impărăţia Rusiei uni apel rugând-o 'să grăbe
>
rile, să-i apere de Tur.
Dămi,

alu căruia originali va fi de siguri în arhiva

acesti act,

a remasii în copie
din Petersburg și care, prin o norocită întâmplare
în ţeră:
«Pre înălțate generală Feldmarșală, ali nostru pre îubitoriă
|
“și de Vine făcătoră Domni,

le celorii mai cumplite
«Tocma în vremea când eram înviforați de fortuni
ce întracele qile ni
lorii
Tătari
a
și
orii
Turcil
spaime și frică pentru apropierea
ulă nostru luminată
mijloc
în
S'aii vestitii, atit răsărită ca o dulce raqă de lumină pentru apropierea izbăvirei
se
du-nicartea Inălţimei Tale, dintru care bine vestin
arme a pre puternicei Inpirătesci
nâstre, qicemil a pr6 slăvitelori întru biruinţe

și nespusEIă bucurie și înălțândii cătră
mărire, cu toţii ni-amii cuprinsi de o mare Sad
datit mulțămitore laude
Ceriu mânele nâstre, cu ochii vărsândii lacrimi amu oră îlti rugămii ca să înalță
inimil
ii
adîncul
din
milostivului Dumnedei, pe carele
slava vâstră în necontenite biruinţi asupra, vrășmașilorii.

supusa plecăciune și cele
<S'aii înțelesit de cătră noi pr6 deplin și cu tâtă
ne porunci, și cu toți
a
voiesci
bine
carte
ce Inălțimea ta prin a sa luminată
suntemit și vomii fi cu t6tă
din totii sufletulii încredințămii pre Inălțimea ta, că slujbe
cătră armia Impărăă
osirdia, credincioși supuși la tote cele după putinț
ţinuturile din partea
la
pre
de
nilori
căpita
și
tescii măriri, cum și ispravaicilorii
se vorii da de la noi trebuNistrului, după luminata porunca Inălţimei tâle li

inciâsele porunci,

ca să aibă

gata 6meni

împărătescilorii armii, spre părțile

cu sciinţa drumurilorii;, să fie călăuzi

unde vorii fi rânduite a merge.

Așișderea

și

oştilorii se va face tâtă
pentru vite şi alte ce voriă fi de trebuinţă pentu hrana îngrijați gătindă aceste

cea după. putință purtare de grijă, însă pre suntem
cii, după ce se va înscimai nainte de trecerea armieă, nu cum-va Hanulii tătăres
.

o
ința, să trimită Tătară să le ia.
și iubire de Gmeni
te
bunăta
escă
părint
acea
la
nimii
îndrăs
iarăși
«Deci
fii milostivii asui:
rugămi
ne
a
durere
și.
a Inălţimei Tâle, cu t6tă plecăciunea
cu grabă

câtit s'a put6 mai
pra acestei ticălose patrii, ca să se isbăvâscă pre
năvălirea Agarineanilorii ce
de cumplirea primejdiiloră ce o încunjură despre
înt'aceste dile Hanulii

acumii S'aii apropiată, căci sciutii să fie Inălţimei ele, că de Turci făcândii. po'Pătăreseii cu 'Tătarii săi şi cu unii Pașă cu câtă-va sumă i Hușii, îmblă prin
târguli
dură peste apa Prutului la țin. Fălciului, din josii de
i de mare frică ca
copriuș
ii
suntem
și
e
olaturile acele trecândii și întorcându-s
nu cum-va adăogându-se

sumă

mai

multă,

să îndrăznescă

facă stricăciune și perdare în norodii.

Dreptit

a se sii

aceca,

și mai în

iarăși cădendi

susii și să
plecăciune ne rugămii,
înaintea. Inălţimei tâle și vărsândii lacrimi, cu tâtă supusa
a și vcnivea împărătetrecere
cu
ă
putinţ
prin
fi
ra
ce
ca să se facă lotă grăbirea
ună ceas mai nainte
cu
sciloră armiă în pământul nostru, ca să ne isbărescă
măriri, care prin
tescei
Impără
a
inți
de valurile primejdiilori, după înallele făgădu
ajutoră ca
doriti
acest
grăbi
zu
nu
de
căci
tză,
adecer
luminat, manifestă ni se
să urpolă
ce
ii
ticăloş
să liniștescă starea acestei învăluite țiri, apoi între alte
mătuli,
semăna
de
și
lorit
popuşoi
a
meze, neputendii locuitorii să-și caute de prășil
de
lipsă
mare
o
și
le
întâmp
se
să
ebue
ra,—tr
acesto
laiului,—care acum este vremea
pâne, din care sit se primejduiască locuitorii a peri

de fime în vremea tiitore».
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Facerea, şi semnarea unoră asemen6. acte de cătră mai mulţi
din boferii țăre! și nu numai de Mitropolituli Leon, ali Moldovel,
ne-o putemă grei explica fără de păitășia la mișcare și a lul Ipsilante. Negreşitii, acumii că Austria declarasă resboiu Turciei și că ea
era cunoscută de aliată a Muscalilori, Ipsilante care prin Hatmanulă
său perseculasă în 1787 pre Strilbiski, acumi n'avea de ce să nu

intre și elă în înţelegere și cu -Muscalil. Părtăşia sa, la corespondența
Mitropolitului Leon și a boeriloră, dela începutulii anului 1788, cu
Rușii, se pote deduce și din chiar vorbele boferiloră, din actulii de
mal

susă:

vor da

cum

puteai

ci poruncă

boteril,

fiindă

ispravnicilori

Domni

Ipsilante,

a promite

că

și căpitanilorii din partea Nistrului,

ca să se pună la disposiţiunea oştirilorii rusesci, deca la acesta nu
erait înţeleși cu însuși Ipsilante? De siguri, Domnitorulu lucra în
secretii, căci Turcii și Tătaril eraii deja în ţ6ră.
- Oștile turcesci în adevăr intrate în Moldova înaintâză până la Botoșani. Compuse din ianicen, aceste oștiri devastă Moldova ca o ţâră
dușmană. Asemen6 purtare a oștirei turce, serie Choiseul, în 10 Ianuar
1788,

stil noă (1) a siliti pre Marele Viziri.să rechiame 10,000

de .

ianiceni 'cari nu mai puteau fi dominați de oficerii lori.
"Unu

episodii raportată

de Choiseul, în același raportă ală sti,

nu ne este cunoscutii din alte isvâre. Janicerimea ari fi atacatii spre
a-lu prăda propriulă palati ali Domnului Ipsilante. Atunci câta de
arnăuţi domnesci, ajutată, de 500 căvălerime turcă, fu silită a se
bate cu ianiceril. «Ce combat a 6t6 long et 'trăs-meurtrier. Enfin

ceux-ci apres avoir perdu beaucoup des leurs, ont consenii ă 6vacuer
la ville». Dar ca să iasă din orași sapucară, în cursii de două dile,
să i6e cu dâsila toţi caii 6menilorii, la 9000, tote carele ba până: și

butcile boferiloriă. Speriatii de asemene scene, secretarulii lui" Ipsilante
IAbb6 Chevalier, fugi din Iași în Bucovina. Atunci Turcii considerară
acestă fugă ca o trădare a lui Ipsilante; el diseseră că Vodă la trămisi

pre francezulii Chevalier la Nemţi cu misiune secretă şi să le ducă
sciri de starea trupelor turceşcă îîn Moldova.

scire și desaprobă «la lâchelă»
Nu

puținii a trebuii

() Hurm.
(2) Hurm.

a secretarului (2).*

să împle

T. 1, supl. Î, pag. 49.
T, ÎI, supl. 1, pag. 49.

Choiseul desminte acâstă

de îngrijiri

mintea.

|
lui Ipsilante,

pe

.
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asemen6

episodi

.

Unecură

și bănuelele Turcilorii

săi fugiti în Bucovina.

cu referință

că hănuelile

Credemu

Ia secretarulii
în-

despre

'Turcilorii

țelegerea lui Ipsilante cu Austria, erai fârte intemeiate și or câtu nu
crede lucrulii acesta Choiseul, noi vedemă în Chevalier uni trămisii
ală lui Vodă Moldavi în tabăra austriacă.
XAĂĂ.

Respuusulă, noi ali Porţei la Manifestulă, Austriei.
Pregătirile Rusiei.
la 28 Fe-

Porta răspunde

”
bruarie, 1788.
<A fost specificată în regularea limitelorit Ociacovului

torii acestui

oraşii

nu

că locui-

7

Intre acest, la manifestulii Austriel.

și că el

voriu fi neliniștiţi în lucrările lori

cu: învoiri din partea oficerilorii respectivi vori fi autorizaţi să scolă

sare din mlăstinile sărate aflătâre între castelul Kilburn și Kopkoi,
„de 6re ce acele mlaștini sărate au fostii afectate de-apururea locuifăce
toviloră din Oceakov. Amiciţia. ce domnia între ambele pulen le

cea mal
o.lege să observe acesti articlu, care fusese în vigâre fără
rii ;
mică certă în timpi de 5 sei 6 ani după epoca regulăre! otarelo
lui Rusiel
ba, chiar, la o ocasiune, Subl. Portă representândă Trămisu
acesta
că Curtea lui făcuse Gre-care oposiţiune în acestă privinţă,
Curtea
că
dete vina pe comandantulii de fruntarie; şi ceea ce probâză

Rusâscă recunoscea. bunulii drepti alit Subl. Porţi, este că o asigură
asecă a ordonati în mod precisti ca pe viitori să se evite orl-ce
men€

discuţiune. Sublima Portă primi, în adevări,

aluncă scrisori cari

sa, îno vestiati că acestă afacere e terminată. Cu tote aceste Rusia
A sudepărtată de cât-ya timpi dela acesti articolii ali tratatelor.
Subl.
părati pre locuitorii dela Oceakow la estragerea săril și când

u
_Pontă a renoiti plângerile e1 cătră Trămisulii Rusiei, acesti ministr
Sa prefăcută

că nu scie de ordinele

'ce saii fostă dati

comandan-

_telui fruntariel. Acumi: dicea că comisarulit lori sa înșelat în acesti.
articol

ali

acumii

regulărei hotarelorii,

car făcu să se vadă lămuritii
anula acesti articolă

din tratată.

că

ave recursii

la

intenţiunea Curtel lui
Cu uni

cuventă,

subterfugil

era de

la urma

a

urmei

a ridicată formală jăluire contra îndărătniciei locuitorilori. din Ocea-

Isronra

homâxiLont:
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kow “de a voi se eslragă numai decât sare și ai persistat de a-l
impedica dela âcâsta.
«Capitulaţiunile spunii formali, că acel din: supușii uneia şi
alteia din puteri, cari din cauza unei ctime de trădare, oul o faptă
de

nesupunere,

sâii

vre- o altă

Gre-care

vină,

sari refugia

din o ţâră

la cea-l-allă, ca să se ascundă, sâi să afle adăposti, nu voră fi admiși sub nici unii pretext, afară numar de Rușii cari arii îmbrăţișa
islamismuli în Imperiulii otomani și mahometanii cari sarii face
creștini în Rusia ; că în orl-ce all casă voră fi estrădaț! la prima
cerere, dintro parle, sâii dintr alta, sâi celi puţinii voră fi isgoniți
din țera unde sSau. refugială. Cu acâsta nu sa avuli allii scop în
vedere, decât de a se evila neplăceri ce ari pul6 aduce o protecţiune
acordată la făcători de răi şi să se înlăture orl-ce molivă de recelă.
Era de asemene specificatii, că ork-ce supusă ali uneia din cele două
puteri, fie mahometană, fie creștină, care fiind culpabilă de o greșelă,
ară trece cu orl-ce scopi, dela unu Stată lu cel-l-alti, va fi pe dată

estrădată, la prima reclamaţiune a uneia s6i altefa din Puteri. Aceste
două puncte sunt formale
“a reclamală pre Domnulă

în capitulațiuni; totuși, când Subl. Portă
Moldovei Alexandru, care lăsându-se a fi

ademenilă de insinuaţiunile Rușilori, trecuse în Statele lor, Trămisult

aceste! Curți a avulii recursi mereu la subterfugii, mereu a căutată
să eludeze capilulațiunile și până în Îine a respunsă categoricii,: că
Curtea lui neci o dală nu va da pre Principele” Alexandru, de și S,
. „Porlă

era

înlemelală

în

cererea

ej.

<Trămisulă Rusiei nu sa mulțămilii de a da asement răspunsă;
eli a presintatii S. Porţi unii oficiu în care anunța că Principele “Potemkin se află la fruntarii în fruntea a 60,000 de meni, că este
însărcinali!

cu punerea

la cale

a câtor-va

punele

în contestaţiune! și

că, cât îl privesce, eli are ordine de a urma instr ucțiunile ce va primi
ă
dela acestă generali.

<A [ine asemen€ limbagiit, era neindoiosii a provoca S. Portă
la resbeli; totuși S. Pârtă a socolilii cu cale să închidă ochii. Acestă
conduită îi era dictată de prudenţă.. Ea respunse Trămisulul Rusiei,
că: de 6re-ce Principele Potemkin fusese însărcinat cu punerea la
cale a unorit punele în discusiune, trebue să-i serie Trămisulii și
să-lu îndemne a da satisfacere S. Porţi asupra dreptelorii plângeri
ce ea are contra Curți! Rusesct.. Trămisuli Rusiei răspunse categoricii
z%
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4 5.

de Tiflis, că nu va estrăda
că Curtea lui nu va renunța la Hanulă
va ceda în afacerea estracpre Domnului Moldove! și că nici-o-dală nu
ul Ministru. Ele probară
țiunei sărel. Ast-felii fură respunsurile acest
i
tractatele.
cât este de otărită Curtea lui a- rampe tote
multe ocasiuni Curtea dela
«Sublima Portă a favorisatii în mal
ale. Fată câte-va exemple:
Viena, fără să fie obligată la acâsta de tracl
e a fruntariilorii sâle în spre
Curtea de Viena a cerulii o eslinder
tralalelori; ca "și-a regulatii
Moldova. Acâstă pretenţiune era contrară
e acestea cu lrupe...... Ș.
hotarele cum a voiti; a întăritii fruntariil
unicamente în scopit de a
Portă preferindi. pacea la o ruptură și
slaii între ambele Curți, a
vestrînge legăturile de amiciţie, car subsi

numiti

unii comisarii anume

care 6 pune

în posesiunea

şi a dalii

Curtei de Viena

uni aclit

tevitorului ce ca cerea.

de Viena să fie avutii Consul,
«Na mai fostii exemplu ca Curtea
acesti puneti nu e de locii
vre-odinidră, îu Valachia. şi în Moldova;

ea de Viena a cerutii să
coprinsă în capitulaţiuni. Totuși, când Curt
$. Porta, fără a consise slabil&scă agenţi în aceste doue Provincii,
ma interesele sale politice
dera că stabilirea acelorii agenți arii vălă
pentru ea, â consimţitii la
și că vori vesulta ' inconveniente mari
nouc dovedi de amiciţia ei
acestă inovaţiune,. cu scopă de a da
pentru

Curtea

de Viena...»

(1).

a

limites d'Oczakow que Lon
(1) «Il a 6t6 spâcifit dans le vâglementhabitdes
de cette ville, qui munis
ants
travaux les

minquiterait jamais. dans leur
seraient autorisâs ă tirer du sel des
de tites de la part des ofâciers respectifs
rm et Kopkoi, ces martzis salants
marais salants situ6s entre le Chateau Kilbu habitants d'Oezakow I/amiti6 qui
aux
ayant &t€ de temps immâmorial aflectâs
t une loi de lobservation de cet
faisai
leur
ances
Puiss
deux
les
entre
vâgnait
re debat pendant cinq on six ans
axtiele; îl avait ct6_ en vigueur sans le moind
et mâme, dans une oceasion, la 3. Porte
aprâs l'6poque du reglement des limites;
sa Cour avait forme quelque opposition
que
ayant represent î VEnvoyă de Russie
andant de la frontiere; et ce qui
i ce sujet, elle en rejeta Îa faute sur le comm bon droit de la S. P-ta, cest
ait le
prouve que la Cour de Bussie reconnaiss
ordres precis pour Gviter a Lavenir
des
donn6
avait
e
quell
a
assur
lui
qw'elle
en efiet, alors des lettres qui lui
toute discussion semblable. La $. P-te recut,
dant, la Russie s'est 6cartâe depuis
annongaient que cet objet “Gtait termin6. Cepen inquiâte les habitants d'Oezakow
a
Elle
quelque temps de cet article de traitâs.
Porte en a iterativement fait ses
5.
la
ue
lorsq
et
dans leur oxtraction du sel,
a fait semblant dignorer les ordres
plaintes î Penvoy6 de Russie, ce Ministre
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„Incă din luna lui Septembre 1787 Principele Potemkin, serie
Langeron în «<Resum6 des campagnes de 1787—1788» (1)
mersă la

„Elisabet,

mare

orașii

noi situatii între

Vusesci cal trebuiau să compună
spre Flisabelii şi spre Cherson...

stea

Nipru

și Bog...

lui Polemkin

Trupele

încă merseră
|

qui avaient 6t6 donnâs au Commandant de la frontitre, Tantot
îl disait
commissaire s'âtait -tromps dans cet article du reglement des limites, que leur
tantât il
avait recours î, des subterfages, qui faisaient voir claivement que
lintention de
sa Cour €tait d'annuler cet article du traitâ. En un mot, il a fini
par 6lever une
demande formelle, se plaignant de L'opiniâtret6, des habitants d'Oczak
ow ă vouloir |
ahsolument extraire du sel et persistant î les en empâcher.
.
Les capitulations portent formellement que ceux des sujets de une cet
de
lautre Puissance qu'un crime de trahison, qw'un manque d'insubo
rdination, ou
que toute antre faute pourrait dâterminer î passer dans lun des
deux Etats
respectifs pour s'y eacher ou pour prendre un asil, n'y seront point admis,
sous
qulque pretexte que ce soit, i lexception des Russes qui embrasseraient
PIslammisme dans l'Empire ottoman et des mahomâtans qui se feraient chrâtien
s en
Russie; que, dans tout autre cas, ils seront rendus d la premitre r6quisit
ion de
part ou dautre, ou qu'au moins ils seront chassâs des Etats de la puissanc
e chez
laquclle ils 'seraient rstugi6s. On n'a eu dans cela d'autre objet en vue
que celui
d'tviter les d6sagrâments que pourrait amener une protection accordâe
î des malfaiteurs et d'6loigner tout motif de refioidissement. 1 6tait 6galeme
nt spâcifi6
que tout sujet de Lune ou de V'autre puissance, soit mahomâtan, soit
chrâtien
qui, coupable de quelque faute, passerait, dans quelque vue que ce
fut, d'un Etat
dans autre, serait sur le champ, rendu d la premitre reclamation de
Lune ou
“de lautre Puissance; ces deux points sont formels dans les capitul
ations ; cependant, lorsque la S$. P-te a râelam6 le Prince de Moldavie Alexand
re qui, s'6taut laissc gagner par les insinuations des Russes, avait pass6 dans
leurs Etats,
lEnroy6 de cette cours a, toujours ust de subterfuges, il a toujours
cherchâ î
6luder les capitulations et il a enfin r&pondu categoriquement, que sa Cour
ne
rendrait jamaisle Prince Alexandre quoique la S. P-te fut fondce dans sa
demande.
Ivenvoy6 de Russie ne s'est pas content de donner une pareille râponse.
Il a present ă la S. P-te un office dans lequel il annongait que le P-ce Potemki
n
se trouvait sur les frontitres î la tâte de 60 mille hommes, qu'il 6tait
charge
de Laccommodement de guclques poihts en contestation ot quc, pour
lui, il avait
ordre de suivre les instructions q'il recovrait de ce gencral.
„_ Tenir un pareil langage, c'Stait sans donte provoquer la $. Porte ă la guerre;
cependant, la $. P-te a cru devoir fermer les yeux. Ce parti lui 6tait dicte
par
la prudence. Elle fit dire î IEnvoy6 de Russie que, puisquele P-ce Potemki
n
avait 6t6 charge de Vaccommodement de quelques points en discussion, îl
devrait
lui Gerire pour lengager de Paccommodement de quelques points en discussi
on,
il devrait lui 6erier pour lengager ă satisfaire la S. Porte sur les justes
plaintes
qu'elle avait contre sa Cour. L'Envoy6 de Russie râpondit catâgoriquemen
t que
sa Cour ne renoncerait point au Ian de Tiflis, qwelle ne rendrait point le Prince
(1) Harm.,
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La începululii primăverei

Unecuă

(1788) Principele Potemkin se apropiă

_
de Oczakow . .
ta sa În Polonia în 1787. Cu î6te slăarma
Rumianţov adună
şi de unia din boeri, (cum Y6ruinţele puse de Mitropolitulti Moldovei
după ce Auslriacii îndurămiă) Rusia nu întră în Moldova decât
ie

lunie 1788, pe când în April
traseră. Intrarea muscalilorii este din
1788, Austriacil deja erati în
şi începululii lui Mai stilulă nostru,
|
Moldova.

3 corpuri,
Armata lul Rumianţov era împinţilă în

care tustrele

i lângă Hotin, sub ordinile
trecuriă. Nistvulti fără greutate ; unii corp
corpi condusi de însuși Rugeneralului er chef Soltikof; al 2-lea
să ocupe Moldova, pe când
mianţov trecu la Mohilaii şi era destinat

6stea austriacă și să asecorpulă Liu era menitii să se unescă cu
polcu misiunea de a masca
dieze Totinul. Al 3-lea corpiă trecu la Tam
ul lui Potemkin...
Benderul şi de a se uni, la nevoiă, cu corp

PI

O

s aux reprisentations de la 8. P-te
de Moldavie et quelle ne se prâterait jamai
les râponses de ce Ministre. Elles
an sujet de Lextraction du sel. Pelles furent
e tous les traites.
rompr
ă
e
dâcidâ
prouvaient combien sa. Cour Gtait
la Cour de Vienne sans y
La S. P-te a favoris6 dans plusieurs oceasion
ues exemples: La Cour de Vienne a
ctre obligâe par les traits. Ea voici quelq
cotă de la Moldovie. Cette pretention
demand6 une extension de ses limites du
les limites î son gr6; €lle a garni ses
Gtait contrairo aux traites; elle en a r6gl€
rant paix ă une rupture et uniquement
frontitres de troupes ... La $. Porte prefâ
i6 qui subsistait entre les deux Cours,
dans la vue de resserrer les liens de Pamit
ă la Cour de Vienne un instrument
a nomm6 un commissaire expres et a donn6
e exigeait.
quw'ell
ire
tenito
qui la, mettait en possession du

Vienne eut cu jamais des Cousuls
IL n'y avait point d'exemple que la Cour de
nullement spâcifi6 dans les capitulacn Valăchie et en Moldavie, ce point n'est
a demande d'âtablir des agents dans
tions. Cependant, lorsque la Cour de Vienne
que Pâtablissement de ces agents
derer
ces deux Provinces,- la S. Porte, sans consi
vesulterait de grands inconvenients
nuirait ă ses interâts politiques et qu'il en
pour

elle, a consenti

î cette innovation,

dans

la

vue

de

donner

de

nourelles

preuves de son amiti€ î la Cour de Vienne.
et autres officiers residents
(Suit un commandement aux Cadis, Vaivodes
rne portant que la Cour
Livou
A
opole
antin
dans les Iles et sur les cotes de Const
prendre part î la guerre, lIn„WAllemagne s'6tant alice ă celle de Russie pour
Livourne, et recommandant
pour
terionce et sa suite va partir de Constantinople
dans les ports oi il
magne
WAlle
v6
Venvo
de protâger et de ne pas inquidter
|
aborderait».
Colecţ. Murmuzake.

(Odobescu).

Isronia

RomâsiLoRă

”
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XANI.

Intrarea

austriaciloră în dloldova.
de austriac.

Ipsilante prinsi -

De când Muscalil totii întârdiaii 'de a intra în Moldova (1). Principele Coburg cu 15.000 de ostenr! și cu cavalerie bună, intră în
Moldova. din Bucovina și atacă Holinultt,
„La inlrarea oștirel austriace -în Moldova, mareșalul austriaci,
Comitele Lascy, adresâzăi, în 1788, unit manifestii «cătră populațiunec
qreco-ort. dinu Moldova, Muntenia și alte țări vecine», prin care
spune la toți mitropoliţii, archiepiscopi, episcopl, archimandriţi, egumeni,
Doteri pământeni, norodului, «că Imp&rălâsa Rusiei fiind dușmănesce
năvălită de cătră Pârla Otomanicâscă și pentru aceea P. L. Impăralii
ca credinciosii (aliați) păzitori legăturiloră ce are cu Imptrătâsa
Rusiei, allându-se silită a apuca armele Și despre parlea sa, și a
lrămite oștile sale împotriva Porței Otomanicesci»... promile că voru

Îi în liniște și nesupărați toţi cei cari «vor șed6 cu liniștire, la casa,
Mănăstirea
săă

și poporulii

treba...»

respeclivă

lor și “și vorii căula
«și se vori arâta...

în pace de meșteșugulii
în t6tă

vremea

cu

pri- .

ință Și gata voinţă spre slujba» Crăescel armate... Pre unii ca aceia
« Imperătesca măvire e hotărită a-l lua întru puternica apărare, și
prolecia sa întocmai ca pe înșil vechi! supuși locuitoni din : țările
s6le ..
ital promile deplinultă respecti și libertate : a religiunei ortodoxe.
«Bisericile, Mănăstirile și schiturile dimpreună cu (6le av erile Și veniturile să se păzâscă în starea lor...» Va respecla privilegiile de care
se bucură partea bisericâscă... . Aseinione ale boferimei, ale tirguriloră..
Mal promite Mareşalulii Lascy, că slujbele âncă se vori da la Ro-

mâni şi vor
0)

fi primiţi și în 6ste,

Muscalii întardisit, scrie Văcărescu,

din cauză că Rumianţov «hrănise o

mare urăciune asupra nemțiloră, ură din cea-l-altă resmeriță, pentru căci se dicea

căli defăimaseră nemţii atunci. Deci acumii mai multi grijia ca să j6ce pre
Nemţi şi să-i aducă în stare de a perde risbdiele şi a remânt biruiți, decât

să facă însuși isbândă şi să fie purtători de biruinţă asupra 'Turcilorii».
Tes. II, pag, 295.

VA.
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ngerea, că Austria
Din totii coprinsulii manifâstului, resare convi
până în Siret, ba âncă
intrându în Principate, spera să le păstreze,
când aceste țâl arii
amintea, prin uni falși istorici, de uni timpii
|
fi aparţinutii Ungariei... (1).
(1) Eată intregă

manifestulă Mareşalului Comite

Lascy

cătră populațiunca greco-ort

din

Moldova, Muntenia, şi alte ţărI vecine, din 1183 :

e:
Despre a sa împtrătescă, crăescă-apostolescă mărir

«Se face de scire și cunoscutii, cu acesti manifestă

cele ce mai josii ur-

ului, atâtit parte bisericescă
meză, de obște tuturorii creştinilorii ai Bisericei răsărit
ă: Dar mai vîrtosii locuiturcesc
hotare
pe
ri
locuito
cum şi mirenâscă, ce se află
megieşe țări, anume mitroa
toriloră de Moldova, ţâra muntenâscă, și alte acestor ndrițiloră, egumenilorii, şi archima
ilorii,
polițilorii, stii aichiepiscopilorii, episcop
noro-

boerilorii piimânteni,
cea-l-alte părți mănăstirescă și bisericesc. Așișdereațări, veri de ce stare și rangii
dului, și unui fieșce căruia din locuitorii acestorii
DE
.
să fie.
Otomanicâscă,
Porta
cătră
de
ă
năvălit
esce
dușmăn
- Impărătesa, Rusiei fiindi

iosii păzitori legăturilorii ce
și pentu aceea, prea înălțatulii Impăratii ca credinc
armele și despre partea
apuca
a
siliti
are cu împărătesa Rosiei, aflându-se
icestă, aii socotiti mai

sa, și a trămite oștile sale împotriva Porţei Otomanși atimătâre de moșinași
nainte, după a sa milostivire, la urmările cele triste
și de ţărani, care aduce foculii răsboiului.
de a întâmpina cu
Drepti acâsta, a sa împărătescă mărire, departe fiindă ţările de mai susii
în
ri
văii creştiniloră bisericei răsăritului ce se afiă locuito
averile lorii, este mai vîntosii

numite, și de ai lipsi de casele, vitele, moșiile și
care cu liniștire, vorii şed6 la
notănită, pre unulă fiesce carele, şi pe toţi aceia,
pace de meșteșugulii scil
în
casa, monastirea și poporulii lor și "ŞI vorti cănta
mirenesci, şi carii îm- .
cei
lori,
breslii
sâii,
trâba, cînului lorii celit bisericescii
la toti prilejul și în tâtă
preună se vor arsta cătră împărătesea- Crăsca, armie
ca aceştia dar este a sa
unii
vremea cu priință și gata voință spre slujbă ; pre
, şi protecția sa înapărare
ca
puterni
. Impărătâscă mărire hotărită a-i lua întra
apărare, suptit care ci
s6le;
ţările
din
ri
locuito
supuși
tocmai ca pe însiși vechii
gii

de alişverișii, meșteșu
atunci potii fără grijă şi în pace a urma de a-și căuta
nainte.
mai
și
și trebile lor, în totii locul, precum
bisericei resărilului
Mai virtosii ati mai susii numiții locuitori creştini ai

nimica supăraţi: bisericile,
despre lege şi obiceiurile Disericei lor să nu fie întru
veniturile să se păzescă
și
averile
tste
cu
monastirile și schițurile, dimpreună
mare și mică să fiă apticâscă
duhovn
şi
âscă
biseric
în starea lor, și tâtă partea
și averea ei, să fă
starea
rată, și privilegiile ce va fi avândii, care privescii
ocrotite.
Mol-

susii numite
Asemen6 aii și toți boferii şi moșinașii în țările de mai
nainte, în vremea
mai
și
aflati
și țera muntenâscă să fiă, precumit că s'aii

dova
pronomiile, întoemai ca și
ce era suptii stăpînire ungurâscă, ocrotindu-li-se tâte
ai să fiă ocrotite
nâmurile țării unguresc. Nu mai "puţin orașurile și tirgurile
lor, și alte ca
averile
loculii,
cu dreptăţile și obiceiurile lor, care privescii casa,
de aceste.
scle (sic) îm-

ai
Dar nu-i destulii cu atâta! înaltulii bine voitorit seoposit
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lăsă apoi Holinul,

la care

se înlârse numa! după ce comitele Soltikofi intră şi el cu corpulii
l-iu, de muscali.' Hotinulă resistă' până în 1/5 Septeribrie 1788.
In estremitatea nordică a Moldovei Austriacil eraă în harțe cu
Turcii. Colonelulu Fabris ocupă Botoșanii și se pregălia să înainteze

spre sudulă țărel. În 6stea lui Fabris se afla și un micii contingenti de.

volintiri Moldoveni,

500

de Gmeni. Acesti

cilorii spre Oreşte (1). La Larga trei ore

corpi

înaintâ contra Tur-

deparle - de. Iași, Fabris cu

Austriacii (6--7000) și cu contingentulii români se întâlni, în 7 Aprilie

sliluli nostru, cu “Turcii. Aceștia fură învinși, şi perdură

cvarie, ban-

diere, arme e hagagli. Fabris alora, seguendo il corso della villoria
si avanzo fino ad Iassi capitale della Provincia dirimpelto alla quale
situ nella sera del 8/29 Aprile le sue soldatesche sehierandole in
ordine di bataglia sopra una collina. Ibraimo colla sua gente si cra
posto a sinistra, della citlă sopra un alla collina.... (2)
a

părătesci-Orăescii măriri merge âncă și mai departe, și este de a pune șia
așeqa atâtii în slujba oștinâseă, cum și politicâscă pe aceia din pământeni și 10enitorii, cari se vorii găsi și vorii fi, sii de aici nainte se vori face destoinică

de slujbă

vechii

și de

a-i face părtași

supuși „locuitori
Deci

dar acelora,

tuturorii acelorii dreptăţi

întru ţerile împerătescii sfle măriri

carii după

tâte acestea

şi folosuri,
cele

cari at

de moştenire.

mai susă arttate şarii lăsa averea,

„casa, s6ii altă locuință și meşteșugulii lor, fugindii în- hotare străine, și nu sarii

întâree în scurtă vreme în urmă, unora ca acestora li se va lua tâtă averea
și
binele, fără întrecere, și se va împărți în dată în de obște ivâlă între satu lui,
la cci-l-alţi locuitori creștini de aceeași credință, cari ati rămasii cu liniște la casele
și meșteșugul, scii trebile lor.
lar aceia cară, în potriva a tâtă nădejde, sarit cumva fura en miutea de a
arăta celit mai micii tarzii de vrăjmășie cătră împărătesca-Crăiasca armie, unii

ca aceia se vorii socoti de dușmani,

și vorii fi dimpreună

cu- femeile şi copii

lor cu c6 mai mare strînsâre pedepsiți.
Dreptii acâsta, pentru ca nimeni, să nu se p6tă desvinovăți cu nesciința,
iată, din înadinsii porunca împirătescei Crăescei mărită, noi, cărora împirătâsea
mărire ne-a încredințatii de-asupra-stăpânire peste t6tă armia sa, facemii de scire
și cunoscutii cele de mai susii arătate tuturorii creștinilorii bisericii răsăritului,
ce se afla locnitoni, după cumii la începută. s'aii pomeniti, pe pământuli ţării

Moldorii și țării muntenescă şi în alte hotare otomanicesci. Aşa dar are să se dâ

datornica cinste și cucernicie prâ înaltei împărătesei peceţi ce s'a pusii mai susii.
(După manifestulă originali).
LS. Leldmareșală Graf Pon Lasţi.
(1) Becattini, T. VII, pag. 142,

o

(2) «Fabris atuncă urmărind cursulii victoriei, înaintă până la Iași, capitală Provinciei, în dreptulii căreia așecă, în sâra dela 8 (20) "Aprilie, oştirea sa,
înșirând-o în ordine de bătaie pe o colină. Ibraim cu 6stea Sa, Sc aședuse la

stânga orașului pre altă culme...»

vV. A. URECIUIĂ
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ambele oștiri neDar înainte de a nara cele întâmplate între
itorul Ipsilante primise
amice, să amintimii că, după Drăghici, Domn

ordine dela- seraskierulii
Fălciii. «Sciindi

însă (Ipsilante)” că Nemţii

turcâscă,, la

la tabera

turcescii' să mergă

forte de

grabă aveu

să

ţin6 cu denșii, Domnulii,
între în Iaşi, după corespondinţa secretă ce
precumii

spunii, făcea feluri de

chipuri

a

sa
prelungi „călătoria

“săli apuce vremea în orași la sosirea acestora.

ca

Un turcii însă din

a ce fac6 pe cale, şi ne
acei de pe lângă dinsuli, vedândii întârdiere
nemti, pe care poporulii
mai putenduși stăpâni mânia și groza de

i dela brâu și lau
"31 aduc6 din câsii în ces, ait scosi iataganuli
i de nu i-ati sbuardicalii săli lovâscă ca pe un trădători, şi puţin

Bim-bașa
mal iute

lui Ipsilante,
vali capulii pe locii..., dâcă din norâcirea
nu scot€ sabia
lui, Viţu,.unti vestitit vitâzi între arnăuţi,

iataganulit şi să i-o dee
ca fulgeruli ca să releze mâna (tureului) cu
|
|
la pămenti» ().

sati încunjuratit
Ipsilante în urma. acestui episodi, dice Drăghici,

din orași, ca și când
de arnăuţii sei, înlăturândi 'Turcimea, și eșindii

de o dată însă Tai
ar fi fostă otâritii să mârgă la tabera vizirului,
l și lăcură prisonierii
inconjurati un pole de husari, cari uciseră Turci
Iași.
pre Ipsilante cu totii bagajul său, la Târgușori, lângă
mal dinainte cu Austriacil
. s
Versiunea că Ipsilanti era înţele
|
să-lu prindă, nu este numai în Drăghici (2).
Becattini (3) serie
Despre fapta lui Ipsilante, asemen6 Aballelle
(1) Istor. Mold, T. Ii, pag 51.
oi
(2) Totuşi Iată ce gice Choiseul, de și mai-ap
cu

serie şi el că Ipsilant

a fostii înţelesii

Austriacii:

age remporte en Moldavie
«Vous aurez 46 promptement instruit de Vavant
ti a cte [uit prisonnier, deux
“par les troupes autrichiennes. Le Prince Ipsilan
nombre de blessâs que les
grand
Pachas ont 6t6 tis et, ă eu juger par le
6t6 considrable».
avoir
doit
perte
leur
,
Pures ont fait transporter A Ismail
erând mai sigură liber(3) «Domnitorul Moldovei, Principele Ipsilante, consid
laşi numai cu 50 de
din
ă
retrag
tatea sa, şi pote însăși viața, cugetă să se
dela, orașit spre Galaţi,
drepta
la
pe
i
fugindi
turcă din gardă, cari îi remăseseră,
Nu pute însă să-și pună îu
pe apa Bahlui, care curge pe aprâpe de orașii.
de veste, sii fără ca să fiă
esecuțiune planulii stă. fără ca Austriacii să prinqă

urmati

o înţelegere

Acesta expediă

secretă între disulii Principe

pe dată

și Comandantele

donă jumătăți de escaârâne în gâna

Cesărescii.

cailorii, luate

din

Acestea ajunseră pe Vodă
ambele aripe și apoi alte două dividiuni de întărire. cari se trece în Polonia, îlii
prin
munții
prin
tărte curndii, când era să urce

conduseră în tabăra imperială,
opriră, uciseră gardii și făcându-lii prizonierii, îlti

Isronra RomâxrLoni

că «L'Ospodaro di Moldavia Principe
la sua liberta, e forse la sua vita,
soli cinquanta Turchi della guardia,
destra della cită verso Galatz pel fiume
in esecuzione il suo disegno senza che

161

Ipsilanti, scorgendo mai sicura
penso di ritirarsi da Iassi con
che li erano rimasti fugendo a
Baclui... Non pote pero mettere
gli austriaci se ne avvedessero,

osia che gualche segreta întelligenza corvesse tra-il piedetto Prin-

cipe e îl comandante Cesareo, spediti sul momento due mezzi
squadroni a briglia sciolta staceati dalle due ale e poi due altre divisioni
di rinforzo, lo raggiunsero ben presto mentre slava per salire
le montagne.... lo fermarono, uccissero le guardie, e prigioniero lo
condussero nel campo Imperiale. Insiemi con lui furono presi molti
de' cortigiani e 40 tra muli e cammelli, che portavano i suoi pii preziosi tesauri. Si racconta, che nel alto che stava !Ospodaro per
consignare la sciabla a vincitori, un offiziale Turco tentasse di uciderlo, ma indarno, essendo restato il traditore ucciso egli stesso con un
altro colpo di ciabla aventatogli da un ussero“.

Toti asemene. scrie și Salaberry în Histoire de PEmpire ottoman

“tome 4%, Paris, 1817, pag. 114: «'empereur Joseph, qui ne paraissait que comme auxiliaire et qui S'âtait dâclare le dernier, fit entrer

ses troupes dans la Moldavie, avant que le grand Vizir ou ses bastimenis curent pass6 le Danube (2). Le colonel Fabris franchissant les
„ defiles de la Transilvanie (?) pânâtra, jusqu'ă lassy, et- enleva PHospodar avec une facilită qui fit croire & la conntivence de ce
Prihce avec les impâriaux. Les autrichiens, maitres de la Capitale, |
arbortrent bientât dans toutes les villes ouvertes de la Principaut
Laigle allemande â la place du croissant (?2!)».
împreună

*

cu mai mulţi boeră și cu 40 de catâri și cămile, cari ducâii comorile

lui cele mai precise. Se povestesce că în momentulii când Domnitorulse gătia

să-şi dee sabia in mânile
ucidă, dar nu isbuti,

unii ușeriii>.
Vol. 11, pag. 142.

căci

D. profesori Erbiceanu

învingătorilori,
acela fu

a publicată

uni estrasă din [s:opia zây îcây
Comparândii

acestii estrasii

ofițeri

in Revista teologică,

lui Decattini

turcii

lovitură de

1787 şi 1788 mană Ă, A.

cu scrierea

tipărită la Veneţia şi totă în 1791.

unii

ucisi de altă

se încercă

să-lii

sabie

ce-i dete

No. 28 (Noembre

1886, Iaşi),

tipărită în Veneţia la 1791.

o găsirămii identică.

Care pe care s'a copiat dintre.A. A;

A lui

Becattini e

şi Decatiini ? Eti

presupunii că A, A. este greculiă plagiatoriă, De aceea nici potă să citeză
acesti fragmentii,
care, câtii privesce episoduli prinderei lui Ipsilante, nu este decât o
lraducere din Becattini.
Istoria Românilori de V, A, Urechid,

TOM, IN, 11%

V. A. Vaeculă
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lui. Ipsilante, cu boEnache Văcărescu raportă faptulii prinderei
ritatea Domnitorului
Yerimea moldovenâscă, dar fără a bănui since
lași, sperai că vori
moldaviă. Eli dice âncă, că nemţii mergândii la
ându-se,se vădură siliți
fi ajutați îndată de muscali, ceea ce nerealiz

|
|
|
a abandona, iar Iașii (|).
, că Ibraim
In ori-ce casă, evenimentulii din Iași avu de consecințe
la Galaţi. BecatPașa abandonă Iașii și că, cum serie Becaltini, fugi
tini pune

multă

preții pe acestă victorie a austriacilori

(2). Pare că

is fu nălțatii la
şi la Viena era acâstă opiniune, căci colonelulii Fabbr
austriacă, din 1788,
rangul de generală-maiorii. Dămi, după o gravură

plată mal departe de lași.
scena prinderei lui Ipsilante, ce sar fi întem
Ipsilante, femeea lui,
Indată ce la Porlă se sciu de trădarea lui
Turci, închiși Și despoiaţi,
o fată și uni băiată, fură maltrataţi de

ce căutară

cu tâtă intervenţiunea și protecțiunea
și aljl miniștri streini (3).

PI

N

N

a

a le da Choiseul
o

atata

(1) Tesaurii II, pag. 29.
(2) Tom. VII, pag. 145.

:

.

e au dernier degr€ de Linfor(3) «La famille du Prince Ypsilanti est reduit
cru devoir acheter la bienpas
t
p'avai
îl
dont
,
tune. Irambassadeur d'Angleteare
quement de trahison, soutient
veillance, abusant de son malheur, „Paccuse publi
prendre ă dessein. Enfin, Mr.,
qwaprăs avoir appel€ les ennemis il s'est laiss6
oy de Prusse, press la
lEnv
avec
t
concer
pour comble d'horreurs, il a, de
La Princesse a 6t5 enlerce de
Porte de faive arrâter cette malheureuse famile.
malfaiteurs. Son fils unique,
aux
son Palais et conduite dans une prison destine
e de sa femme a âte emrâcent
perte
la
homme d'esprit et qui pleurait encore
question pour savoir oi sont les
prisonn6 s6par6ment et on Pa present ă la
iron deux millions plac6s chez
în6sors de son păre. Comme il n'a indiqu qwenv
& Lassertion de V'Ambassadeur
object
a
lui
on
divers banquiers de cette capitale,
passer plus de vingt ă la, banque
WAngleterre qui prâtend que le Prince en a fait
du Visir, Je crains quils ne
de Vienne. On attend sur cet objet des ordres
il ne croie rejeter sur le
tion
accusa
cette
llant
soient funestes, et qu'en aceuci

par li les mauvaises
Prince prisonnier la“perte de la Moldavie et justifier

dis-

positions que lui-mâme avait ordonnees.

les yeux sur sa famille
I'Empereur, qui prend intârât î son sort, a jetă
que la Porte ne fasse Eprouver
qui se trouve ă Constantinople et î laquelte il craint
. cons6quence, M. le Prince de Kaunitz a pri6,
les eilets de son ressentimentEn
du Roi ă Vienne de demander
de la part de S. Majeste Imperiale, PAmbassadeur
famille tous les bons offices
cette
î
rendre
de
M.
3 S$. M. qwElle vous charge
elle est menacee. Le Roi a
possibles, afin, de la soustraire au malheur dont
que vous obtiendrez qu'on
esptre
bien voulu agrcer cette demande et S. M-t6
paisiblement dans lobvivre
nti
Ypsila
Prince
du
laisse la femme et les enfants
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XXAII.

Austriaciă nu apără Iașii. Boierii ceri din not
|

intrarea Rușilorii,

Intrarea în Iași a Austriacilorii ai putut

fi ocasiune

de

spe-

ranță de apărare pentru locuitorii capilaliei Moldovei. Acestă speranţ
ă
fu de forte scurtă durată. Fabris nu era îndestulă de tare ca să

-se mănțină în Iaşi contra unei oștiri mai mari de turci și deci abi6
intrati în Iași la 8 April 1788, el declară mitropolitului și boerilori

remași acolo, că vr6 să se retragă neîntârdiatit. Atunci gr6za cuprins
e
pre” mitropolită. și pre cei râmași în ţeră și, sub boldulii acestei
roze,
- mitropolitul Leoni și boierimea adresâză îndată (a 9 Aprilie)
lui
Rumianţov următârea scrisre, rugându-lă să grăbescă intrarea
axmatei rusesci în Moldova:
-<Pr€ lhuninate generală
"

anșefă, ali Nostru întru totă nădăjduită mare
făcttori, de bine,

«Ne mai remânându-ne altă nădejde ca să scăpămă
istovă perderi, iată și acum, prin acestă înadinsă trimisi

de primejdia cei de
alt nostru, năzuimii

iarăși la Inaltă Milostivirea a ci Dupărătesei măriri și prin acâsta cătră înălțime

a,
ta smerită serisâre, cu multă plecăciune și cu ferbinți lacrimi, căqândii
-cu toţi
de obşte, parte bisericâscă și politicâscă, punemii de față starea nostri
câ vrednică de plângere, și cele umilite rugăciunile nâstre, ca să se milostiv
âscă spre
noi Impărătesca mărire, și prin ale sale împărătescă- arme de subt
comanda înăl-

țimei tale, cum și prin a înălțime! tale mijlocire și iubire de 6meni, să
ne izbăde gr6znica primejdie a perdărei, de care suntemii îngroziți. Căci
să fie Inălțimei Tale, că după biruinţa ce s'ati mai făcută în trecutăle dile sciută
asuvimi

pra 'Turcilorii de către Kesaricescile oști, la loculii ce se numesce
Larga, taci
câsuri mai susii de Eşi, exi sâmbătă, Aprilie 8, aă venitii aici în Iași
un corpos

de vo șase—șapte mii 6ste esaricâscă, și fugândi Turcii în giosă câți
mai

scurit€ ă laquelle sa catastrophe les dâroue. Je ne crois pas
que pour y parvenir vous ayez besoin de combattre le prejug6 qu'on peut avoir sur
sa trahison;
mais une des plus grandes -preuves quil ne peut en 6tre accus,
est qu'il a.
laiss6 sa familie entre les mains..du G, Seigneur. Quoi qu'il en soit,
Mr., vous
ferez. valoir le micux qu'il: vous sera possible linterât qne S$. Majests
prend a
cette famille, dâ'aprâs la recommandation de VEmpereur, et vous
tacherez de
convaincre les Ministres de Ja Porte qu'il peut arriver des cireonst
ances oi ls
se f6liciteront d'avoir donn6 un exemple de modâration en ne confond
ant point
les innocents avec ceux qu'il eroiraient coupables», .
Veţi Hurmuzake, L. citati,

-
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,

VA,

Unecnră

aice -ilerandru Ipsilunte şi-l țini
era, ati prinsii Kesaricescii pe Domnulii de de la Polcomniculii Comandir, cum
în pază. Iar astă-qi ni Sati dati răspuusii

fără zăbavă iaste să se întârcă înapoi
că nu are'poruncă să ste aicea, ci iarăși
Deci de va fi una ca acâsta, cunoscutii
cu corposulii săi și cu Domnulii robitii.
ii ce sunt în părțile de josii a țări,
și sciutit iaste; că îndată Turcii și Tătar
pue sabie și focii ori pe unde vor
să
şi
e
negreşitii trebue să ne ise în picidr
inimei, vărsândii lacrimi cu jalnică
ajunge. Ne rugămii dar iarăși din adânculii
ii creştinesc și izbăviţi-ne cum mai
plângere: milostiviţi-vă asupra & aţâta norod
ă. Primisuli nostru carele va închina
îngrabă de obștescă perdare ce ne stă asupr ă scris6re, are sciință din destulii,
nostr
Inălţimei tale acestă smerită din partea
grija şi temerea nâstră, cumii şi starea
ii,
cuvânt
prin
tale,
imei
ca să arăte Inălţ
lucrurilorii din părțile acestea.
aicea cum mai îngrabă a împăNoi așteptămi cu îusetată dorire, sosirea
robiei varvarescă a Agarineanilorit.
pătesciloră axme, ca să ne isbăvâscă de frica
și rugămintea nstră celor de

ea
Nădăjduimii să nu fie trecută cu vederea cerertale
imei
Inălţ
a
emii
o credință supuși, și remân
gători» (1).

cătră Dumnedeii

smeriții ru-

Leon, dlitropoliti Moldorci.

Din lașii Moldovei
1788. Aprile 9. -

Pr6 plecaţi slugi

(NB. Nu este altă semnătură),

peliţiune și directii
Se mal trămite de mitropolită și boerime o

ă, să de voie Moldovecătră Imperătsa, cerându-i, în un stilă oribil
asigure de devotamentulii
nilorii a-i trămite o «diputaţione> ca să o

stea
Moldovei şi de trebuința ei ca să nu întârdie
în țâră. Eată acesti actii ciudatii E

rusâscă a inlra
Di

prisosiuță eparhiile acestea «Toti suflarea norodului pravoslavnicit și nai cu
sa viețaire, se sprijinesce întru
cari ai dobândită umbrirea apărărei întru buna,
din pragulii pristolului vostru,
tui
întâmplătârele nevoi și primejduitârele momen
acesta alit întâmplărilorii
Câsuli
re.
mintui
sa
a,
neavândi unde aiure atirna întru
e glasuri să strigămii și să ceacestori de acumii ne face ca cu cele mai umilit prin unite plecări, îndurarea
enii,
romii cu suspinătâre lăcrimare toți, noi Moldov
de mijlocire şi trecere de ereme
Ta, apărătoriule alii nostru, prin o sprijinire fără
oexotirei semnului Impărătescci
« cvmelori 'Lule cele pravosluvnice, ca prin pajora
esce în cugetările primejînvălu
se
vâstre măriri, să ferimit o viaţă a nâstră, care
ati pentru proslăvirea
împer
iculii
Putern
atot
pre
duirei și să remâe iar a ruga
veni cei cu bună cugetare
puterilor vâstre. Iar credincioșii pravoslavnicii Moldo
i nâstre, după puterea
Patrie
a
și îndatorire vecinică, după starea c6 de acumii
ncidse ceea ce se putt,
trehui
celorii
e
gătiril
și ființa micşurărei, însușindii către
, vomii jărtri cugetările
şi întru nevoi iarăși nădăjduindi la Indurarea Vâstră
ce le așteptamii pentru
puteri,
ori
nâstre cele fără mărgenire către aceste apărăt

o ocrotire qrabnică şi lingă înălţarea glasuriloră celorii rugătoră.

1889,
(1) Vei Documente dintre 1169—1800 de v. A, U. Bucuresci,

Pentru

acesta
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eu stială cutezimiă a adăogi: să fil milostivii a primi, 0 mângâere a sufletelor
it
n$stre : trimeterea la picirele pragului Vostru a, unei diputațione (sic),
pr bună

şi credinci6să, cu nemărginirea mulțămirilorii nstre. celor lăcrimătâre și cu
năzaire la limanul Pravoslavici, dela care se va încredința și pentru rîvna nostră
şi pentru întâmplătârele nevoi.

«A împărătescei, monarhicescii

supuși» (1).

vâstre măriri

pr6 plecaţii și credincioșii

Din causa întârdierel Rușilorii de aa intra, în țâră, Iașii se. deșertară de toți carii putâii se trâcă Dunărea. Miteopolitulii ȘI bolerimea
care nu se dusese cu Ipsilante fugiră pe unde putură, Mitropolitului în
28 lunie 1788 era la M-rea Slatina.

XXIII.
Manolache Roset.
Intre aceste Porta avendu nevoie să esiste în Moldova o auloritale naţională, ca să facă pe câli posibili a gravita în jurulu ei
pre f&ranil Moldoveni, se grăbi a numi Domni în loculii lui Ipsilante
pre Manole Roset. Drăgici scrie (2) că <acesta era unit boleri (răitoriii
la Fălciti cu o vepulație destulu de bună. Cândă vizirulă cu urdia
turcâscă sau oprită acolo. pentru o vreme, luând sciință că Nemţil
au intrati în Iași și Ipsilante sai desvelilii a fi cu dânșii -și ajuto-

rulu ușiloră, pe de o parte au scrisă (viziruli) la Pârtă arătând
necredinţa lui și tol-odată avându trebuință pe lângă armie de unii

poruncitorii. către eră, șai aruncată privirea. asupra lui Manole Roset,
ce se înfăţișase la elu cu boierii din ținută, și Tau numilii Domnu

Moldovei după împuternicirea ce ave dela Sultanul,

ca să scâță şi

să pue Domnit pe aceste țări; la întîmplare de irebuinţă, făggăduindu-i
și pentru învestitură după obiceiii a scrie să i să trimiţă din 'Țarigrad>.
|
|

Cine era acestă Manoli Roseti ? lu credi că nu e altuli docât,
ăcelași Manolache Giani Roset, devotatulii Domni efemerii alti (ărei

muntenesci,

care nu avu parte de Domnie în urma păcei dela Kuciuk-

(1) Din cartea mt „Documinte
(2) Isi. Mold. 'T. II, pag. 52,

dintre 1709—1800«

-4a 1889, paz. 25.

2
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vEdurămi, domnia în loculit lui
Kainargi (1). Ipsilanti căpetă, cum
lti candidatului unei părți din
Manoli-Vodă din Craiova și în locu
-Vodă să fi fostă candidatulă de
_Doterime. Era naturală că Manoli
Este o pă-.
trădătorii causel turcesc.
Domnie în locul lui Ipsilante,
e
proclamaţiunea ce adresâză el cătr
vere ce o întăresce și faptul; că
se vede scrisă de uni condeiii
Moldova, ca să'şi vestâscă Domnia,
stă documentii la Mitropolia din
muntenescit. Am descoperiti “ace
fasi-

rea lui şi cu semnătura
lași în. 1886. Eaticlii în tâtă coprinde
ere, probă că a fostii scristi
milată. Nu să însemne locul de scri
chiar din Turcia:
în cale, unde-va, în tabera tureâscă, s6ii
«Io Manuil

V. V. B. DL. g. 2. Moldaisce.

.

părinte Mitropoliti, Iubitorilorii de
«Preosfinţia ta alesule de Dumnegei
de pe
curioșilorii arehimandriți şi egumeni
Dumneqeii părințilorii episcopi, prea
loră
boeri
ră
âvst
dumn
ri
ițilo
cinst
icâscă,
la sfintele mănăstiri și ttă tagma piser
rii,
anilo
căpit
.
ilorie pârcălabi şi starosti,
dintâiii şi alii doilea, dumnâv6stră boier ă, breslaşi, vorniceilorii de prin sate
mazil
bulucbași, neguţitorilorii, orășanilorii,
poftimii dela

sănătate și totii binele vă
şi tuturorii locuitorilorii țărei Moldovei,
De obşte vă facemii Domnia m6 în.
ască,
milostivulii Dumnedeii ca să vă dărui
etă Ali Osman (a căria putere să o întăscire, că pr6 puternica împărăție Devl
de amestecăturile ce s'aii făcutii aice
xâscă Dumnedeii în veci) pliroforisindu-se
Moldova

şi dă (sic) năvălirea

peprietenilorii,

pâte

din pepurtarea

de grijă

pre noi Domnii și oblăduitori acei
a oblădnitorului ce a fostii, ni-aii orânduitii
curățimii ţâra de ne prietenii împărăției

la

țări, dându-ne putere îndestulă ca să
e și necazuri; cătră care jată
și să o ocrotimii despre ori-ce împotrivir
prea înălțatului Dumnedeii, că
porniti ceri» și avemii nădâjde la mila
sa și țera își va afla
veme va intra, fiesce-care lucru la orenduiala
însciința de acesta, ca
vă
a
ti
lipsi
răpaosulii ei. Pentru care nu amii

ne-amă și.
în puţină

odihna şi

să vă ve-

milostivulii Dumnegeii pentru buna
seliți și să vă bucuraţi cu toții, vugândă pre
a vă sfătui părintesce ca să nu
și
a prea puternicii împărăţii și a nâstră

stare
ce vă artă cu feluri de figădueli, căci
vă amăgiți după măgliselele neprietiniloră
, și cei ce se amăgescii rămânit îni6te acelea sunt vremelnice și fără de temei
aveţi pildă pă cei ce ai credutii unele
şelaţi și căiți până în sfirșiti, dape cum
ri de răi şi stricăciunea patriei lor,
ca aceste, că nu numai ati fostii pricinuito
unii

sfirşitii unii și viața; ci ca
ci și-au pierduti și tote averile, âncă până încere aţi fostii sub stăpânirea prea
ce sciți cu câtă îndestulată și norocită petre

și în privileghiură împărătescă, moșii
puternicului Devletii, trăindit destăţaţi în mili
E,
I
II
I
ÎN

că în sigiliulă pusi sub Manifest, se vede
(1) Pâte proba acestă asertiune şi faptului,
ră
ndscă, după obicelulii luati de cei cari fusesc
nu numai bourulă Moldovei ci şi stema Munte
făcu
tă
Desle
ul
înalt
„Pre
că
escu Enache spune
când-va domni şi la o ţâră şi'la altă. Văcăr
(anoilă) tredela Sofia mergândii spre Belgradi, care
încă
ă,
l-Vod
Manoi
pre
vel
Moldo
i
Domni
Dec! nu era
296).
mersi la Iaşi. (Tesauriă II, pag:
cendă pe la Nicopole și pe la Bucuresci ai
Ă
polerulii din Fălciii de care grăesce Drăghici.
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şi strămoșii, cum și înşivă, care vă aflaţă acumii, stăpânindu-și fieși
carele moșiile
și pământurile lui nesupăratii între atâta sumă de ani, se vă arâtați
acumă cu
prothimie, mai vîrtosă d-tră boiorilorit i dregătorilorii, ca unii ce
sunteţi căpetenii

și otcârmuitori celoră mai mici, se vă siliți în totă chipulit de a
mijlocii
ca să năvăliți la domnâsca nâstră milostivire împreună cu câți alți găsi
din locuitori
veți putea să veniţi la noi, aude toţi audi că ne aflămă și nu numai
cinste și
milă veți dobândi acumi, ci va fi cunoscută și în urmă slujba şi sadacat
ulă

acesta la toti nâmulă d-tră, a câștiga dela pr6 puternica împărăție
milă îndestulate și privileghiuui ; și câtii despre pariea otomanicescilorii nostre
oștiri să nu
aveți nici o grijă și îndoială, pentru că ai datii strașnice porunci împărăt
esc și

ale n6stre ca să nu supere pă raia întru nemică. Iar cei ce nu veţi avea mijlocii

de o cam dată a scăpa și a veni la noi se vă depărtați din prejurulii nepriete
niloră, spre a nu se întâmpla unuia ca aceluia primejdia aceea, ce o aduce
iuțimea
resbojului, de care nimeni nu pote scăpa, nici putemii noi sprijini atunci
aflân-

du-să lângă prieteni.

ac6sta și
drăsnâlă
„spre a o
„-oblăduire
milă de

Ci dar ascultaţi-ne

sfaturile

cari părintesce

vă dămii la

puneţi silințe veri-care şi veri din ce treptă ară fi, de năvăliţi cu înla mila nâstră, ca din preună cu d-tră se putemă ocroti săraca, țâră
aduce la starea ei și veţi cunâsce în faptă mila Domniei mele și bună
cu milostivire cătră toţi care o avemii în cugetii a o sevârşi fiindu-ne
țâra acâsta, ca unii ce suntemii şi noi ca unulă din patrioţi, dupre cum

ne sciți și pe noi și nemuliă nostru. Așișderea și prea sfințiilorit vâstre părinților
arhierei, dupe datoria ce aveţi să îndemnați cu învețături și povățuiri pă oră câţi
din pământeni veţi putea ca să urmeze dupe cum le scriemii, fiind spre binele

și folosuli loră, și așteptămii fără zăbavă venirea lori cătră- noi spre a le da
cuvinitele mele povățuiri pentru paza și buna otcârmuite a săracei țări, şi fiţi
sănătoși.
E

Iscălitii :

|

Io
,

folio f. mare.

|

Ambele

M

|

mărci.

1788

P
B

1788, 12 Iunie.
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NXĂIV.
„

-

'

ea hi cătră
Mavvogheni și Domnia Moldovei. Proclamațiun
a moșiilori lată
Moldoveni. Acte de Domnit "Moldovei. Confiscare
A. Ipsilamte.
e Roset, o veDomnia Moldovei înainte de numirea lui Manol
. Oştirea ]ui, din
dem disputată cu stăruință de cătră, Mavrogheni
fu prinsi de AusFocşani opera deja în Moldova, când Ipsilante
Ipsilante, adreseză,
triaci. Mavrogheni, aflându de întâmplarea lui
orii județelorii Mol“în 13 Aprilie 1788, o proclamaţiune călră locuit
prin care le spune
dovei și în deosebi celorii ai judeţului Putncă,
din Moldova, cumii
că <audindi Domnia m6 întâmplarea. de acolo
acumiu la acestă
aţi r&masii fără Domni, ca nesce oi fără păstori,
.
. va. fi adusi
vreme resvrălită şi socotindu-ne la câtă grijă și spaimă

și milă de vol». N.
acestă întâmplare, ne-ai cuprinsi multă durere
pe proprii sti supuși,
Mavrogheni îl asigură, decă, căci îl consideră ca
a locuitorilorii Muncă va griji de liniştea şi pacea lor ca şi de
teniei.
Eali întregii actulii:
Cănţile ce s'aii serisii la județe în Moldova, în 1785, Aprilie pe13. la, sfintele
«Pr6 cuvioșilorii archimandriţi, egumenilorii şi epitropilorii de' i d-vâstră

diaconi
mănăstiri și schituri, molitfelorii vâstre protopopi, preoţi și
rii, breslașilorii,
marililo
ii,
dregător
de
fără
starostilorii sâii boierilori, ce sunteți
și tuturorii lorii,
sindiilo
biloră,
pârcăla
orii,
orăzenil
căpitanilorii, neguţitorilorii,
De

sănstate.
cuitorilorii țărani de prin tâte satele ținutului... . - din Moldova,acolo
din Molde
area
întâmpl
me
Domnia
obște vă facemit în scire, că anţindii
ila
acumi
păstorii
de
fără
oi
nisce
ca
Domnii
de
fără
dova cumii că aţi rămasii
acâstă
adusit
fi
va
spaimă
acâstă vreme resvrătită şi socotindu-ne la, câtă erijă și
de același

întemplare, ne-a coprinsii multă durere şi milă de_voi, cari sunteţi
că a nâstră carte
neamii cu noi, pentru care nn amii lipsitit printracâstă domnâs
m6 nimicii
Domnia
că
înt'adinsiia vă serie și a vi vesti tuturorii, ca să sciți,
ea ce
ocrotir
și
paza
la
nostre,
ţărei
ale
nu vă vomii deosebi din ceste-l-alte raele
milă
cu
Domnit
și
obşte
de
părinte
unii
ca
ci
vreme,
stă
trebue să aveți întracâ
ţărei
ii
locuitor
pentru
şi durere de tâte raelele împărătesc, precumii grijimii
vrășmași
nâstre așia vomit griji și pentr voi, ca să nu vă primejduiți de cătră

îndestule
și de cătră nimeni;și iată amii trămisit și trămitemit oştini ale nsstre deosebi
ti
și
i
vrășmaș
în acea parte a locului, la Focșani, ca să vă păzescă de
și
șită
desevâr
ea
ocrotir
pentru
locului
şi înșine în puţine qile venimii la partea
locuito
i
tuturori
a
apărare
pentra
ică
vremeln
are
întâmpl
„viaţa ne vomii pune:la
își
vilorii, după cuvântulit evanghelici ce dice: «păstorulit cel bunii sufletulii
pune pentru oi.

Ci dar nădăjduițila mila și ajutorulii Domniei mele,

fiți fără

Isronra Româxiront

169

de nici o grijă și nu vă înfricoșați și nici nu vă temeţi de nimici, că după
cum
VE încredințămii mai susii Domnia m6, avemii tâtă grija pentru ocrotirea vâstră

și fiesce-care să vă căutați alișverișurile şi hrana vâstră, fâră de a nu vă risipi și

fără de a nu vă înstrăina, sâii de a vă împrăștia pe la depărtate locuri, păzinait
înșiși voi credința, cea drâptă și supunerea cătră Devletulii pr6 puternicei împărății, precumii suntem datori după lege, fără de a nu vă înșela și fără de anu

vă amăgi cinevași din voi, a vă adăpa în niscare-va cugete rele; şi așia cu ajutorulă lui Dumnedeii fiţi bine încredințaţi și nădăjduiți la acestea ce vă scrie |
Domnia
mâ, rugândă pre milostivulii Dumnedeii pentru biruinţa armelor pre puternicei împărății asupra vrășmaşilorii săi (1). 1788, Aprilie 13.

Mai

există,
u

din

17

Aprilie

1788,

proclamaţiuni cătră Moldoveni (2).
N. Mavrogheni

dela

N. Mavrogheni

și alte

|

ma! vestesce Moldovenilori,

în 25 Aprilie anul

1788, că cel cani arii voi să se adăpostâscă în Muntenia, din causa,
resvrătiriloră și a resmeriței, vori fi primiți de densulă cu braţele
deschise :
Ma
|
«Pr6

curioșilorii

arhimandriți,

egumeni

după

la sf. monăstiă,

d-vâstră |

boierilorii d'ântiti şi alii doilea, d-vâstră boerilorit pâreălabi şi starostă din
ținuturile Moldovei și nezuțătorilorii de acolo, sănătate! . Aflimit Domnia m6
de resvrătirea ce este într'ac6 patrie, și socotindii că pote unii nu veți fi siguri
și odihniți pe la locașurile și locurile unde vă aflați și pentru ca nu cum-va
din pricina acsta să arătați că siliți ați fostii de nevoie pentru adăpostulii vostru
a vă trage prin părți și locuri ne călcate de vrășmașii, iată de obşte vt facemii,
Domnia, m6 în scire, ca să arătați și celor-l-alți, tuturorii deobște, cumii că verăcari nu se vorit otări de a ședspe locurile sele și vori vr6 a se trage pentru
ocrotirea și siguranța lor și a caselorii și a averilorit lor, bine să fie încredinţaţi
cu toţii

de

obște,

că Domnia

m

cu părintesci

brațe

deschise

nu numai

vă

primimil la Focșani și în pământurile țărei nâstre (după cumit pentru acesta am
(2) Cod.

No. XVII, fila 292 verso coprinde o copie ceva alierală

(2) Proclamaţie la județele Covurlui cu orașulii Galaţi, la 'Vecuci, "Tutova,

Bacău,

1788, Aprilie 17.

|

«Pr6 cuvioșilorii archimanăriţi, egumeni,

|

a

cte. de obşte vă facemii în scire

„ete. (precumii în proclamația de mai susi) apoi termină așa:

«Ci dar după

veți primi acestă a nstră domnâscă vestire să vă întârceţi iar la locurile vâstrece
câți se va fi strămutatii și apucându-vă de luerulit pământului să vă căutați hrana,
și chivernisla vâstră, facându-vă alișverişurile fără a nu vă înfricoșa și a nu
vă
speria, că după cumii vă încredințămiă, nu veți petrece nimici... » (restulti
aprâpe
identicii ca în proclamația de mai sus).
Cod. No. XVII, fila 293,..

- Proclamaţii la Bârlad, la Vaslui, şi Ia cele-l-alte județe din. Moldova, din
Aprilie 19, 1788 încă posedemii și le dămii în anexele de la acâstă pacină,
Vegi şi Cod. XVII, fila 294,
aa
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-

ui Domnici mele Co- scrisă şi am poruncit cinstitului și credinciosului boierul
, și încă să sciți
Focșani
la
ăfiă
se
ce
stake Kiani biv vel Clucerii, Caimacamului
osîrdia, întocmai după
şi
că vă vomii ocroti și vă vomii păzi cu î6tă, străjuirea
-vă
ibindu
nedeos
a,
acestei
țărei
ai
cei
pre
și
mii
cum străjui

veţi vr6

nimica

de dânșii;

și veţi poftişi vă va fi mai îndemână a vă trage la

cumit și carii
îndoială, unde ca pre nisce
Brăila, puteţi merge cu îndrăznlă și fără de nici o
cei Impărății primiți veţi
“vaele credincă6se și supuse ale Devletului pr6 puterni
». Ci dar, ca să fiţi
cemnieb
și
e
ocrotir
de
fi și acolo și veţi ave totii ajutorulii
nu amă lipsiti a
loră,
stăpâni
a
şi
eii
Dumned
lui
a
fără de rispunsi și înainte
ințându-st
vă arăta și acesta prin domnescele nâstre cărți, la cari încred
sta pe la
put
veți
nu
câți
următori a vă trage la aceste numite locuri,
me și la
Domnia
serisii
amii
care
Pentru
vâstre.
și pe la satele și orașele
i» (1).
sănătoș
fiți
și
natulii Ibrail Muhafezu și la cinstituli Ibrail Nazir,
Aprilie 25.

N. Mavrogheni

să fiți
casele

lumi1788,

nu numai că adreseză proclamaţiuni ca acestea

la Moldoveni, ci și face acte de Domni,

căci numesce

ispravnici în

de
unele județe, în cursulii lunei lu! Mai, 1788. : Eată pitaculi
duire de ispravnicii la judeţul

Tecuciă, din Mal,

rân-

1788:

l-amii orânduitiă
«Dat-amii Domnâsca nâstră carte. . . . „ . pe carele
nă cu. » .
împreu
a,
Moldov
din
ului
Tecuci
i
Domnia, m6 ispravnicii la ţinutuli
şi păzindii
stii,
ulii
ca unindu-se la tâte trebile ținutului cu numitul tovarăși-am dati, să aibă a
ce
porunci
și
pe deplină bunele Domniei mele învățături
și ocrotirea locuiîi cu multă purtare de grijă şi priveghere, ântâiii pentru paza,
-i de ori-ce
ferindu
şi
torilorii de cătră 6meni răi și împotrivitori, apărându-i
bună-voința,
după
loră
liniștea
și
odihna
împotrivire;și nedreptate, spre a-și pute av6

e IScuitorilorii
Domnici mele, așișderea să caute cu silință tdte pricinele și păsuril
ii lui; cătră
dreptul
de
ca să-i odihnâscă și să-i aşede, mulțămindu-i pe fiesce-care
și nedrepjafuri
de
i
chipult
totă
în
, atâtii numiții ispravnici să se ferescă

acestea
a năpăstui și a jăfai
tăți, cât și pe 6rmenii și zapcii lori să nu-i îngăduiască
av€ însuși a da s6mă;
pe cinevași cu câtii de puțini, căci şi pentru aceia ori
cinstea-i dela Domnia
și
mila
câştiga
și așia slujindii bine și cu credinţă, vorii
protopopi, preoți,
vâstre
lorii
molitfe
și
me
Domnia
imă
nâstră. Pentru care porunc
breslașiloră,
rii,
mazililo
diaconi i vouă buluc-bașilorii, căpitanilorii, slujitorilorii,
cun6sce pe
a
aveţi
toţi
țărani,
rilorii
vorniceilori de prin sate și tuturorii locuito
vous,
grijă
de
rii
purtăto
și
ică
Ispravn
de
mele
i
numitulii boierii alti Domnie
Tolico
mele,
i
Domnie
dându-i supunere și ascultare, ca să p6tă săvârși poruncile
|
pisah>. 1788, Maii, 15.

Mavrogheni

nu uimări numat

domnia din care fugi Ipsilante, ci

și averea lăsată, de eli în Muntenia.
(1) Cod. XVI, fila 296 verso.
NB. Este şi traducerea în grecesce a acestui

Eli scrise Vizirului la Sofia și

actii, la fila 297,

ISTORIA ROMÂNILORU

-de acolo

dobândi

firmanulă (1)

toriză pre Domnitorulii
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prin care, în lunie

Mavrogheni

să

confisce

1788,

pentru

Porta au-.

sineșt

lotii

avutul lui Ipsilante din Muntenia. In urmă, în-August,. acesti avută
Mavrogheni îli trecu cu următorulit hrisovii pe numele lui Iosif, unulti

din cel tret fit al sl (cel-l-alţi doui eraii Constantin și Petru):

Hisovulă ce aă dată Măria sa pre Iălţatulă nostru Donmnă, pre iubită
fiului măriei sele Dcizadea Iosif, pentru tute acareturile fugituluă Domni Alerandru
Vodă Ipsilante, ce le are cu firmană împtrătescă , cum-că le-ai hărăzită fiuluă
Alărici scle, Ă

«După împărătesculii și vredniculii de închinăciune firmanti,
ce ni s'a dati

la 21 ale Ramazamului 1202,

țeră ale fugitului

pentru

tâte acareturile

și lucrurile

la vrășmași într'acestă vreme de răsboiii, în care se cuprinde

Impărăţie,

de aici din

Domnulii Moldovei Alexandru Vodă Ipsilante, ce [a pribegitii

(Domnulii Dumnedeii

să-i înmulțâscă

stăpânirea),

cum-că puternica”

cunoscândii grelele

cheltueli ce facemii Domnia m6 cu mulțimea oștiriloră pentru paza țării și cu
(1) Eată frmanulă:

Pirmanulă pentru acareturile fugaruli Domnulă Moldovei Alecsandru
|
Ipsilante, ce le-ai dăruită Imptrăţia Aărică scle pre Inălţatului nostru Domnulii
7.
Țerii Românesci, Nicolae Petru Marrogheni Vud, Iunie, 1785;
«Alesule dintre Domni ai nemului Mesiei, stăpânule aceloră mari din tagma
lui Isus, cel ce esci acumii Domnii "Țării Românesci, Mavrogheni Nicolae Va,
săvârșiturile să-ţi fie bune. Ajungândii acesti Impărătescii semnii, în scire să fă,
că de vreme ce s'aii arătată din cele scrise ale tâle și din tefteru ce sa trimisii,
cum că fugindă. Domnulii Moldovii, pre în pământulii Ţării Românești are îndestule
acareturi; de vieme ce s'a arătatii la pr6 Inălțata Portă, ca după tefterulii, ori să
se vândă numitele acareturi despre partea Jirie la cei ce voră vr6 să cumpere,
sâii prin împărătâscă poruncă de o dată să se facă zaptii veniturile numitelorii
acareturi ; de aceea dar, fiindii că amii cunoscutii cheltuelile cele mari care le

faci cu oştirile, și lângă acesta fiindii încă cunoscută de toţi, că se cade despre
partea -pr6 Inaltului Devletii să ți se facă ţie ajutorii şi înlosnire la trebile și

„slujbele ce sunt asupră-ţi, după încredințarea ce avemii, cum că numitele acareturi ai îndestulă venită ; iată după Impărătâsca m6 multă iubire ce avemii

cătră tine, pentru cunoscuta, credință și sîrguință ce ai arătat,

te-amii miluitii

hărăzindi Impărăţia m6 ție: numitele acareturi; deci spre încredințare s'a datii
acestii Imperătescă ali mei firmanii care ţi s'a trămisii. Ci dar după împără=
tâsca, mea iubire ce avemii cătră tine, cumii s'a disii mai susi, pentru multa ta

credință și sîrguială încredințându-te

bine cum

că te-am miluitii

acareturi, le vei lua întru nestrămutata-ți stăpânire, după voința ta,

cu numitele

şi vei pune

t6te silințele tele, spre săvârșirea Impirăteştilorii mele porunci, cu tâtă credinţa,
și sîrguiala; pentru care acestea Sati datii acesti Impirătescii firmanii care s'ati

scrisă la 27 ale Ramazanului, 1202 în Sofia. »

V, A. Unecuiă

172..

că pentru acele grele ceheliubive de dreptate și cu milostivire judecândii cum
despre partea pre Inălcade
se
avemit,
ce
osivdie
tucli și pentru truda și multa.
slujbele Imptrătesci ce
și
țatului Devletii a se da nonă ajutoru şi înlesnire la trebile
ri, hărăzindu-ni-le
acaretu
le
numite
tâte
sunt asupră-ne, ne-aii mmiluitii Imptrăţia cu
i zaptii după toffacemi
le
să
ca
n6stră,
irea
stăpân
și dându-ni-le în nestrămutata
bună-voinţă; deci
nostră
a
după
torul ce ni sait trămisii, și să le metabirisimil
bune ipostatice
nisce
ca
lucruri
aceste
după puterea, Impărătescului firmani, tâte
împerătescă,
mila
din
trudă
multă
cu
și
slujbă
cu
ale Domniei mele, câştigate

avândii asupra lor desăvârșită volnicie

şi stăpânire,

amii bine-voitii Domnia me

hărăzitii pre iubitului nostru
din părintesca dragoste și iubire de fiii, de le-amii
stăpânescă nestrămutatii cu
le
să
și
țină
le
să
ea
fii Iosif Mavrogheni Voevod,
iti tefterii ce ni s'aii trămisii
desăvârșită volnieie, tote, cum anume se arată în deoseb
Devletii. Pentru care acestii
ului
Inălţat
dimpreună cu Impirătesculit firmau al pr€

iubitului nostru fiii acestii
har și hotănirea, ce amii făcutii Domnia mc, anii dati pret cu domnâsca n6stră iscăiDomneseii și. bine închipuitii al nostru prisovii, întăritiorii Domnică mele fii Conlitură și pecete, și adeveritii “cu credinţa pre iubițil

dumnâlor cinstițilorii și credinstandin Voivodii, Petru Voivodii, și cu mărturia
veanu vel Banii, Manolache
căoși boferilorii Divanului Domnică mele, Nicolae Brănco
nu vel Vist., adu SlăGrecea
Scarlat
Brâncoveanu vel Vom. de 'Țera de susii,
Logof. de 'Țera de susă,
vel
s
Damari
Ioan
josii,
tineanu vel Vor. de Ţâra de
Spătarii, loan vel Post,
vel
e
Costandin Stivheiii vel Log. de Ţâra de josii, Nicola
, "Tudorache 'Tuftnul
Comisii
vel
rache
Dumitrăche Fălcoianu vel Cluc., Dumit
i, Mateiii CantaSerdari
vel
ie
Gregor
Stol.
vel
scu
vel Pahar., Alexandru Văcăre
acestuia Ioan
ului
hrisov
icii
euzino vel Slugeri, Stavarache vel Pit... şi Ispravn
i treilea
întrali
acesta
lii
prisovu
scrisii
Damaris vel Log. de 'Țâra de susii, și sali
logofeția
în
sci,
Bucure
mele
i
Domnie
it
seaunul
la
anii ală Domniei mele, aică
i
1. (1)
“Divanului, la anii 1788, August
Proeit rel Logofetă.
»

.

NANV.
Domnia

lui

Manole

Corespondența

cu Iacob

Episcopulii

de Huşi, cu Mitropolitul și cu boierii.

În lunie 30 âncă
acâsla

Vodă.

episcopulii Iacob

Manole Vodă nu era -intratit în laşi. La dala
din

Iuși

se

afla. vefugiatii prin păduri

cu

serie milromulți boferi compromiși laţă cu turcii. Acesti episcopi
paşă și. cu
politului (care-era la Slatina), că la lași a intrati unii
spune acâstă
Calga-Sultan dimpreună cu Pah. Mihalache Manu. Mai
Arghirache
carte a bejănăritului episcopi, că în Iunie 29, Stolnicutii

li de călărași
Cuza a aflati dela Vaslui, că pe acolo a lreculii vătavu
Vodă, «care a lost
cu cai de olacii înaintea. Mărici sâle lui Manole
Bârlad. sei pe la Teşi dicendi că pole să se întâlnâscă oul pe la
(1) Cod. NY,

fila 9,

i
4
FI
ISTORIA
ROMÂNILOR

cuci» (1). Urmâză de aci
noulii Domni.
Q) Eată

scrisorea

.

o nouă dovadă

o

173e

că nu din Fâlciti venea
i
|

lut Iacob:

Pre sfințite Ștăpâne,
”

«Cu prea plecate
dr6pia preosfinției tele.

N

matanii închinându-mt,
|

sărutii

cinstită blagoslovitârea,
.

"Pre cinstita carte a preosfinției t6le, serisă din Iunie 28,

astădi Lunie 30

cu bucurie o amit primiti și forte m'amii bucurati că te afli preosfinția ta sănătosii și în liniște, mergândit bine până la mănăstirea Slatina. Noi cu blagoslo-

venia preosfiţiei tele până acumii ne aflămii ședetori totii aies în fundulii Brătilei,

însă alții din boiari nimeni nu sunt aic6, că s'ati împrăștiatii cu toții care pe
unde ai pututii. Insciințări de aic6: până acumii numai unii pașa și cu CalgaSultan, dimpreună cu pah. Mihalache Manu.se află intrați în leşi. Iar Hanu până

acumii se află totii peste Prutii. “Turcii din Leși, Qicii unii că se slobodii în susii
până aprâpe de Șipote-și într'acoace spre noi âncă s'aii sloboditii până pe la Ke-

liș6ia,

le-ai

luândii

și vre-o câte-va

dusii la Ieși. Iată

cârduri de vaci

trimise preosfinției

serie pah. Mihalache Manu,

pe care i-amiă

acestă carte cu mângâiere și cumii

că

de pe unde

tele

suretit

de

ai pututit găsi

și

pe cartea ce-mi .

făcută și r&spunsii mulțămindu-i de

cu adevărată

ci mă

aflu bejănăritii în

- partea Cârligăturei cu câți-va ticăloși de 6meni ce amii pututii scăpa, aflându-mă
„acumii fugitii prin păduri, fiindii împreună cu totii norodulii îngroziţi și la mare
lipsă în câtă aă începutit unii să mâră de fâme și nu potii eşi de prin păduii,
că pe de o pante se slobodii Turcii din Ieși şi apucă vitele norodului căte poti
găsi și le ducii la Ieşși; pe de altă parte ne desbracă şi ne jăcuescii mulțimea
tâlhariloră și a 6menilorii celorii răi, ce se află în tâte părţile, aflându-ne în cea,
mai amară și ticăl6să stare, Și că scoposulii meit este ca să mă tragi spre Huși
„şi că ami trimesii şi eii sureturi de bucurie și de mângâiere de pe acea carte
a dumisale, pre la pădui pe unde se vorii putea - găsi norodulii bojănăritii și
acumă de două qile de cândii ami trimisă pe unii feciorii alti meii cu văspunsii
la pah. Mihalache Manu și âncă până acumii n'a mai venită, ce a fi pricina,

nu potii să sciii. Mi-ait mai venitii o înştiinţare de la d-lui Stolniculii Arghirache

Cuza, de peste codru, că ieri Joi, Iunie 29, i-aă venită unii respunsii dela unii
logofăti vechilulii dumisale ce-l are la Vaslui, cumii că ară fi trecuti vătafulii
de călărași pe acolo în cai de olacii înaintea Măriei S6le lui Manole Vodă, care
ai fostii și dicândi că pote să-l și întâlneseă ori pe la Bârlad, sâii pe la Tecuciii,
și de a îi adevărată nu sciii. Din susii nici de'a o parte nică unii felii de inseiințări nu avemii nimica, pentru. care mă rogă preosfinției tâle pentru ceva însciințări de bucurie, ca dor ne vomit mai mângâia și noi pe aic6 în câtă vreme
vomii mai put€ sta locului pe aicâ. Oschită să fie porunca preosfinţici t6le cătră

feciorii dela Sinesci, ca când

oii

av6 a însciinţa pe preosfinţia

ta să nu prici-

nuiască -a-veni la preosfinția ta, căci și alaltăzeră i-am chiimatii pre toţi aic6
și nici unulii nu sa priimit să morgă la preostinția ta cu acestă însciințare ce
trămiseiă acum. Și cu acâsta, rămâiti fiind
|
A preosfinţiei tele pre plecată slusă

88 Iunie 23.

Iucob, Episcopul

Hușului»,

„VW.
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să readucă
Manole Vodă în efemera sa Domnie s'a încercatu
Mitropolitului:să se
pre boleni în ţeră. In acesti sensii a scris și

t 5 în modulii
întârcă la Iași, dar Mitropolitul i-a r&spunsii în Augus
următori :
Pr6 ălţute și milostice Dumne,

tele, cât și din
«Atâtă din cele mai dinainte luminate cărțile înălțimei
înțelesii foloami
i
deplini
acâsta, ce ni s'a trimesii acumii întraceste dile, prea
escă sfaturi,

sci şi stăpân
sitârele îndemnăni ce ne faci Inălţimea ta prin părinte
nă a căuta nizamulii
împreu
stămii
să
ca
nâstre,
e
locuril
pentru să ne întorcemii la
cum iaste celit
după
stare,
țării, spre a se aduce la cea d'ântâiti bine norocită
și a celorii
tiă
Impăra
nostra
icului
singurii scoposii și buna-voinţă a pr6 putern
Inălţimei
ţatii
însciin
mai
amii
ii
precum
e,
Inălţat
prea
de mulţi ani stăpâni: noi
numai
nu
i,
socotel
dreptei
a
t6le, îndestuli cunâscemil că la acâstă hotirire
ce și
urma,
a
ă
îndemn
ne
ţărei
a
și
folosulii și buna stare atâtă a nostră câtă
moșii și
care
viri
milosti
mari
acele
pentru
nâstre
rei
acea, mare datorie a supune
u

înălțatuli Devletă, nu
părinţii noștri cum și noi ami avutii și avemii de la pre prin chipurile ce am
aicea
opriţi
ne l€gă. Dar fiindi că noi suntem

mai puţinii
ă a face datoria nosiră pre
arătatii, n'amii lipsiti cu tâte acestea pe sub cumpăt
atâtă pre boierii de a doua
câtă ne-ai fostă în putință, sfătuindă şi sndemnândă
iţi în părțile aceste, din
Văjănăr
fostă
ai
stare, câtă și pre mazili i locuitorii ce

carii

muţi prin îndemmuli nostru şi prin aritavea

celori, din partea Inălţimei

până acumă, și socotimi
tele milostive figăduințe sai. întorsă pre la locurile lor
tar acumă cil în
zăbaă,
fără
întirce
“că și cci-l-alți ce ait mai rămasă se oră,
acâstă de pe
luată
amă
ce
după
mine,
lângă
află
preimă cu episcopulă ce se
boierii ce se
d-lor
căbră
urmă carte luminată a Tnălţimei tele, îndată amă scrisă,
ce sa
loculă
la
mă
adună
ne
să
vie
să
ujlă împrăştieți pre la deosebite locuri, ca
totă
lucrare
în
ă
punem
să
măsuri,
iosele
cuviinc
luiimă
socoti și sfătuindu-ne să ne
mila
la
i
năzuim
să
ca
silința pentru să găsimă chipă și cale să putemi, scăpa,
durere de inimă simțimil
și acoperământulă Inălţimei tele. Măcarii că câtă jale și

oprirea, nâstră aicea,

cu atâti de multă gi6ză și frică suntemii

coprinși,

ca nu

pre înălțaţilorii stăpâni,
cum-va întoreându-ne, să ne primejduimii a cădea în urgia
de hainlâcă şi nu de
chipă
cu
făcută
de rori socoti că depărtarea nostră s'a
:
— Intw'unti colț ală paginei a 3-a, ca P. $. se mai adaugă

|

ii
«Dumnealui pah. Mihalache Manu qici că se află ședător
cea
a
grădin
în
ceairit
la
sale vist. Matei Canta, puindu-și caii
che
Mihala
pah.
la
noi
dela
sulii
rtspun
unii că de când ati mersii
ă Turci
turcescă tari

facă răi şi nu

prin prejuruli Ieșului
scimi

să nu se mai slod6d

în casele dumicu floră. Dică
sat pusii străji

pe atară ca să

de va fi adevăratii aşia».

ile fără plic și
Acâstă scrisâre era închisă după cum se închideaii scrisor
și stânga mitrei
arepta
a
sigilată cu câră roșă cu pecetea episcopului, avândii de

litenile: ia 0. Ca suporţi
bani.
de
50
de
ă
moned
o'
ca
mare
mai
Formatul sigilului ceva
bine.
vede
pâte
se
nu
ui
scutul
erulii
Mobili
cârja.
și
scutului: crucea

ISTORIA RomÂâsILoRU
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neoie. Cu t6te acestea închidândii ochii şi încredințându-ne la marea milostivi
rea,
şi bunătate
precumă

a cea creştinescă a Inălţimei tâle, totii chipulit de silință vomit pune,
dicemă, ca să scăpămi şi să ne întâreemii, avândii după Dumneg
ei

întărite. nădejdele ndstre la acelii ighemoneseii curati sinidisisti a Inălţimei
tele,

„la care spânzurămii și viața și averea nostră. Și puindii pe același înaltă Dumnedeă martură țăgăduințelorii ce ami luati dela Inălţimea ta și judecăto
ri apt-

văniă și acoperământului ce ncidăjduimă dela mila Inălțimci tele. Deci dar
mai. nainte prin acestă smerită scris6re năzuindii cătră Inălţimea ta, cu acumit
multe lacrimi ne rugămii: Fii milostiză asupra nostră și asupra acestii ticălosă patrii
și cu chipulă

ce Dumneqei va ajuta Inălțimei tâle, apără-ne de primejdiele ce
ne îngrozescă, ca de se va fi cunoscândii asupra nostră vre-0 socotâlă
primejduit6re, să avemii dela Inălțimea ta milostivă sfăbiire (or cu ce chipă se
va socoti),
ca să nu intrâmă de voia nostră în primejdiile de care ne tememă.
Pentru care
rugându-ne iarăși, rămânemii așteptândii celii de pe urmă respunsă
stăpânescii ali Inălțime

i tele» (1).

„

Bolerii nu vori

temi

-

să asculle de chiămarea Domnitorului,

de vre-o cursă și se sciii culpabili

de hainlică,

căci se

împreună

Mitropolitulă. Dar cumii Muscalii nu se decidea a intra în țără

larna se apropia, când nici atât Rușii nu puteai intra,
pribegie de pe lângă Ausiriaci serii celor de lângă Ruși

de cele ce se mal

plănuise

cu

și

boleri! din
și-i într6bă

şi dâcă n'arii face bine pre câţi-va din

cei adăpostiți pe lângă tabăra Rusescă

să-l trămită la Iași ca să albă

aerulii de a reveni cu- toții la datorie, și va fi o încercare de ce
rezultate arii dobândi boterii, dâcă sarii întârce toți. lată scris6rea:
<Printracâstă serisâre

d-vâstră

pe care Dumnedeii

a nostră,

nu lipsimii

să o dăruâscă d-vâstră

a cerceta

de bună sănătatea

de a pururea,

însciințândii

pre d-vâstră şi pentru noi că ne aflămii sănătoși, dar cu Gre-care paraponiă, mirându-ne de o mare tăcere.ce vedemii din partea d-vâstră, care totii felulii de
îpopsie ne pricinueşce. Căci nu numai cea din dragoste şi din legătura patriotis-

mului îndemnare a ne da și nouă Greși-care idee de curgerea lucrarilorii. vedemit
că cu totii ait contenitii, dar şi la cele ce noi scriemii câte-o dată d-vostră, nu

luămi răspunsit.

Și paraponulii nostru'nu pâte fi de altă,

decât

că vedemii că

vremea trece fără nici unii rodi din cele ce așteptamă să câştigămi. Ne vedemii
şi pe noi și tâtă țâra, că nu suntemi nici înti'o stare și nici putemi chipzui
de ne-aii mai vămasit nădojde de vre-o adăpostire. Și fiindii-că d-vâstră ori din

audiri prieteneșci, ori din judecata celorii vădute mișcări socotimii că puteți
a
ave trebuinci6să sciință asupra acestorii aporii, noi necontenit amit așteptatii ca

să fimă împărtășiți cu vre-o însciinţare din partea d-vâstră. Cu tâte aceste iată |

(1) Din cartea me „Documinte“ presintate Academiei, 4% 1889 pag. :110.
August 5,-fără de nici o semnătură, dar este copie scrisă tocmat din acestă epocă şi
de
bună stmă din partea Mitropolitului solicitati de Manole Roset, -si se intorcă la
laşi.
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.

care sunt vădute și
că după cele din trecutele cărţi a măriei sâle lui Vodă,
veniti acum ca S'0
aii
sciute de d-vostră, trămitemit la d-vâstră și pe acesta ce
e va judeca
adiucim
cu
și
înţelege
va
vedeţi. Inţelepciunea d-v6stră îndestulii
ri, s6it mai
întâmplă
nescinte
viitâre
cele
cătră
şi
i
cele serise, întinQândii cugetuli
s, noi cu
Arhonde
alesii, cătră cele ce și lucrurile ceste de faţă facii să se prepue.

şi a tristelorii
toții ca, unii ce 'suntemii socotiți de pricinuitori și a fericitei stăriși pentru carele
întâiii,
cei
fi
a
pusii
ne-a
sorta
ări a norodului, cărnia

întâmpl
cu o neapărată
ne ati îndatoritii a av tâtă privegherea, cum că suntemii legaţi
a ne lepăda.
putemii
nu
chipit
datorie și multă purtare de orije, nică întruni
întârgierea
după
că
,
d-vostră
pe
a
înșciinț
a
lipsimii
Deci dar, într'acâstă dată nu
și vr'o
face
va
se
de
ce se vede că s'aii făcutii până acumii, iaste de prepusiă, că
de a
pricina
fi
va
ernată
de
ciâse
poprive de acu înainte, negătirea celorii trebuin
ti
cunoscu
aste
acel6,
i
nestândi
și
i
Moldove
lii
nu erna oștile ruseșcă în pământu

ă şi lăsată
că nici aceste Kesarieescă nu vorii pute sta, și va român€ ţra deschis
iarăși pe mânele Turcilorii.
socotită noi,
Ci dar, ca să nu pătimâscă ticăloşia cea mai de apoi, amii

găsi, să tvămitemii trei

acești care ne aflămii în partea, acesta, că de vomit put

că ait mersii
patru din boierii ce se vorii primisă morgă la Leși, ca să se auqă cale ca să se
cu
găsiți
de
d-vâstră
sfatulii
și
din boieri. Dar la acesta ceremii
aceia pe vre unii
facă acestă profilucsisăi, sti și din boierii ce se află în partea
să se întovărăca
i
trămiteţ
să-i
cei veți socoti d-vstră, putendii a-i îndupleca

acestei socoteli. șăscă cn cei ce noi: nădăjduimii să putemii găsi spre împlinirea
ă și cu niscai
Pentru care poftimă ca fără de zăbavă să avemi răspuusii împreun
„cartea,

însciințină ce vorii fi. De veți socoti d-vâstră veţi artta și Inaltului grafă
acâsta domnâscă,

cerândii şi a Inăltimei sâle părintâscă sfătuire» (1).

dela, Portă insienele Domnesc,
turcesc),

a murilit

acolo

nu

Vodă

Drăghici scrie, că Manole

și că, de abla intrati în Iași, cu oști

și a fostii îngropalii la Biserica Domnâscă

|

a sf. Nicolae.
-

Documentele

de a primi:

avn nică timpulii

ce posedemit

ne spunii

fapte cu totulii din contra

|

aserțiunelorii lui Drăghici.

NNAVI
Moldoveni volintiri. Mavvogheni

în partea lă. - Căpitanul Viţu.
vebele aumânite de Mavrogheni

scrie volintivilor să se dee

Bătălia de la Vaslui. Cetele
și de Manole Vodă. Choiseul

despre dstea acestova. Danole

Vodă hai,

Mai ântâit trebue ca să axâtămi, că arnăuţii carl eşiseră din
lași împreună cu Ipsilante, trecură în partea Austriacilorii și se organizară

în cete

(1) Din cartea m6,

de

volintisi dușmane

„Documiute

Turcilorii

dintre anii 1169—1800%,

și lui Mavrogheni.

1887. Pag.

112.

Îsronza Româxironă

|
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In fruntea, acelorii oști de moldoveni rebeli, era
cu deosebire viteazuli

căpitanul

Viţu, cel

care

tăiasă: mâna

lurcului, care voise

să ucidă

pre Ipsilante. Acestur căpitanii și la alți 7 căpit
ani Moldoveni,
sasă N. Mavrogheni

în 16 Maiă,

1788,

adre-

următorulă apeli :

Cărţi ce sai scrisă la căpitanii din ținutulă
Moldovei.

«Căpitane Vitule i Odobaşe, i Baraictarule, Ceauș
ule și tuturorii. neferilorii
căpitănie, sănătate! Vă facemi Domnia m6
în scire, că acâstă râ
„Pornire a vâstră, care aţi făcutii, de aţi ridica
ti capu și vaţi pornită a vă îm=
potrivi cu arme asupra oştirilori pre puter
nicului Ali Osman Devlet, care ne
este datii dela Dumnedeii stăpânitoră, sub a căruia
umbră aţi trăită, voi, părinții
și nâmurile vâstre, nu o socotimit a, fi din însuși
ali
vostru
cugetiă, sâi din vre-o
semeţie și îndrăzuelă cu nebăgare de s6mă, ci
îndem
nați,
siliți
și amăgiţi fiindi
de făgăduințe deşârte ale vrășmaşilorii, care nu
le veți put câştiga nici-odată,
ați făcutii acestă rea
dela acâstă

pornire; însă încredințați să fiţi, că acestă
urmare, sfârșitii
bună nu pâte av6 nici cumii, ci, ori acumii
, ori mai pe urmă, veri la ună loci,
veri la atulii, nu puteţi scăpa de osînda morței
, pentru că însuși Dumnedeii ca:
unii drepti judecătorii, face resplătire după
fapte fieși-căruia. Deci audindă Domnia
m6 de numele ti, căpitane Viţule, și vrând
i să te izbăvimii dintr'acâstă înşelăciune în care ai căqutii, iată, cu iubire de
Smeni, într'adinsii, îți seriemii, stătuindu-te părintesce, ca pre unii fiii, ca lepăd
ânăii ori ce fandasie ai băgatii în
capetele v6stre vrășmașii, să veniți la cunoscință,
spre a socoti cele din urmă,
și spre a nu te înșela Ja aceste ce sunt tâte
fiind-că sunt să vie acolea bairacuri cu puteri trecitâre și vremelnice, și acumii
de oştiri rîuduite de Domnia mâ
în partea locului, căutaţi și mai nainte până
a nu sosi acolea oștile nostre, faceți
_Silință de vă trageţi şi veniți cătră noi cu
plecăcăune de vă închinați și nu numai
primiți veţi fi și nevătămați, fără de nici
o primejdie de cătră zabeții şi ostașii
noştri, când veţi veni cu capete plecate, ci
voii cinsti și milă veţi dobândi dela Domniaâncă și cu dregătorie de hoerie vă
n6stră. lar de nu veţi put6 mai
nainte a vă trage şi a veni cătră noi, faceţi
mijlocire când vorii veni asupră-vă
oştile n6stre, acolea, de eșiți înainte cu pricină
de a vă lovi cu ai noștri şi deosebindu-vă cu mijloculii, năzuiţi cu plecăciane
îuchi
nându-vă la, oștile nstre, și
iată, cu jurământii strașnicii vă încredințămii
pe scumpa viața pre puternicului
împărat și pe capulă Domniei mele, că nu
numai nu. veți petrece vre ună răi,
ci veţi fi îndoită și întroitii

mat folosiţi și mai
lângă acâsta mai folosiţi . veţi rămâne fără de câştigaţi decât cu volintiria. Și
liniștirea vremei aceștia, a trăi cu odihna, linișt nici unit ponosii și hulă, după
tă-ne, căpitane Viţule, la, acestea ce te învăț ea și cinstea vâstră, Ci dar asculămii
creștinesce, și urmeză cumii te Sfătuimii, fără de ca pe ună fii, părintesce și |
nică o temere și fără de nici
o îndoială şi, ori aice veniți la

de veţi

vr€ a remâne

în slujbă,

Domnia mâ cu îndrăsnâlă, oră în partea loculu
i
avemii locuri a vă orândui, și aşteptămii
să

audimii ă, vâstră întârcere şi plecăciune, ca să
ne bucurămii și să te cinstimii și

să te miluimii» (1), 1788, Maiă
ÎN
ae
,
(1) Cond. No. XVII,

“Căpitanului Viţu.
2

16,

Arh, Statului,

Iane Plastirea.

Istoria Româniloră de V, A,"Urechid,

fila 299 verso.

E
TOM,

SIL, 19%

VA,
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Unetiiră

XXVII.
din 1788 în Moldova...

Campania

Intârdierea Rușilori de a intra

în Moldova

înlesnesce

lui N.

.
esi a campaniei, în anuli 1788
P. Mavrogheni conducerea cu succ
pote studia de istoric în deoLucrarea. energicului Domni se

i
ă.
sebită, în Moldova, şi în (era. Muntenesc
Moldova.
în
i
hen
Să urmărimii mal ântâiu pre Mavrog
oslea
rilorii sale în Focşani, sprijiniti pe

Aci, avându centrulu pute
heni 'ȘI desfășură aripa stingă prin
vureâscă din cetatea Brăilei, Mavrog
$i
aripa drepta prin judeţulii Tecucii
judeţului. Putnei și ali Bacăului și
ată
apăr

a stingă era naturalmente
Tutova naintind până la Vaslui. Arip
țin6 în legătură cu oșlirea lurde munţi! Vrancei iar câ dreptă se
it spre
câscă şi lătărâscă,

Prut

carl între

și Nistru se

urcail. mere

|

Tai și Nordulii: Moldovei.
_

posiţiune după numirea sa de
Imaripa drepta a lui Mavrogheni luâ
i, r&-

Domnii Moldovei,
mase nehainite.

Vodă

și Manole

|

cu unele cete de
a

Moldoven

|

i sunt hărţuite nu numai
Ambele aripi ale oștirei lui Mavroghen
doveni trecuţi sub drapelulii
de Austriac, ci şi de volintirii mol
Austriei.

Cu tâte dificultăţile ce întimpina, mai

piloră. rebeli, Mavrogheni

ales

din

causa

putu înaintă cu aripa. drâpla

până

zolintiîn

ju-

,se ţin6 cu anevole în judeţuliă
dețulii Vaslui, pe când aripa stingă
ta era mal mult pe defensivă;
Bacăului și al Trotușului. Aripa aces
. dreptă
cu c6 drâptă nainta, sperând

a-și combina

mişcarea

cu aripa

erai cetăţile din Basarabia.
lurco-tatară, a cărei basă de apărare
lui Mavrogheni bătu la
In primele dile din Maiii 1788 ostea
e. După afacerea dela Larga
Vasluiii ante-garda aripel stinge austriac

Căpitanului Nicola.
p.
Sava,
Izbaşa Hagi Jiuca.
Căpitanii Capsizul.

Delibașa Gheorghe.

Căpitanii Antonie Bekianu.

a

-

Îsronia Homâsiont;

Ausriacii

Vasluiă.
Mai

intrară

în

Iași

Și

caulară

i?$

a înainta

spre

|

Galaţi,

prin

Nu tote cetele de neferi Moldoveni s'aii hainită.: Așia
aflămi în 1788, o câtă de neferă comandati de Dumitru,
feciorul lui

Moldovanuli

Ianache,

ce acestă oştire câștigă
acestă informaţiune :
<Fiindii

că

ajutând

Dumitru,

la

oștirea

Vasluii.

feciorulă

lui

3

lui N. Mavrogheni,

Eată

actulii- din

în bătaia

care

resultă

Moldo

arătatii cu slujbă vrednieă ostășâscă la răsboiulit van Ianake Sprinceană s'aii
rile n6stre asupra vrăjmașilorii nemți la Vasluiii ce s'a făcutii de cătră oştiunde ca un sadacatlăii ali prâ puternicei Impărăţii, în. ținutulii țărei Moldovei,
șilorii cu bărbăţie și i-ai lovită şi i-ati biruit împreaii năvălit asupra vrășmaună cu oștirile nOstre, iată
pentru drâptă răsplătire slujbei lui şi pentru ca
credinci6se ce se vorii arăta cu vredaicie, i-amii sădatiifacemii pildă și altoră slugi
cante, prin care otărîmii ca săi se d6 dela Cămărașia acâstă domnâscă a nâstră
de ocne 16fă pe tâtă Qiua
câte 10 bani, care acâstă milă

de 16fă să o aibă nestrămutată în tâtă viața lui
și după mortea lui să se 46 acestă milă de 16fă
la copiii lui» (1), 1788, Mai 25.

In urma. acestui succes

al luf Mavrogheni,

la Vasluii, ne espli-

cămii decisiunea subită a lui Fabris de a abandona
Iași. Austria cii

cari cu aripa lor estremă

stingă cercaseră

să înainteze spre Vasluiu,

se deteră îndărăt, întîmpînândit forțele lui Mavro
gheni.

|

Atunci Mavrogheni simţi că Austriacii vor reven
i asupra aripei
drepte cu atâtă mar multă înverșunare cu
cât allasă Coburg, că

Ibraim-Pașa, comandantuliă trupelorii turcesc!
din lași făcuse greșală

mare, (după ce abandonă Iașii în mânile lui
Fabris în urma tradărei
lui Ipsilante) de a nu'și uni trupele cu ale
lui Mavrogheni, ajunse în

|

judeţul Vaslui, ci de a apucă calea pe Prut
spre Galaţi. (2).

In asemene stare de lucruri, Mavrogheni ordon
ă, în 26 Maiui
1788, trămiterea grabnică de nout contingente
de oștire tureo-română.

“Ghiura Tufecei Bașa ce se-afla cu oștire în Buze
, primesce ordinulii
lut Mavrogheni, ca împreună cu <d-lul cinstili Dari
tan Aga Tuwo

(1) Codica XVII, fila 302.
NB. Asemens cărți s'a dată şi Toneului, feclorii
lai Cara Ivanciu Şiştovliu,
(2) „Questo contratempo (irădarea lui Ipsilan
te) obligo il DBaussa Ibraimo a
da lassi e rivolgersi a briglia sciolta verso Galatz.
— Decattini T, VII, pag. 143,

decam pare

DI

if. A. Unecină
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lii
grabnică în Moldova. Domnitoru
magia» să mârgă cu trupele lor
(1).
contingente lui Daritan Aga
dă «Saraskieratulii» acestor nou&
da da domnia Moldovei lui
Intre aceste Turcia comisese ersrea
ce a îndemnatii pre “Turcia să
Manole-Vodă, Becattini dice, că ceea

fost dorința ca să dâe a
facă pre Manole Domnu Moldovei, (2) a
i de Ibrahim Pașa și trădarea
crede Europe, că abandonarea Iașilori
orii ei în

nimica starea afaceril
lui Ipsilante nu ai schimbati în
, că Manole Roset plăti cu juMoldova. Becallini însă mai adaugă
li de a se urca pe ca Lr010
mătate milion de galbeni (?) dreptu
faptă nu se putu sui, neputândi
dubbioso ed efimero» pe care în
a
(3).
purta decât vanuli titlu de Domni
a mâhni

iei, nu numai de
Negreşitii era o greșelă din partea Turc
în drepti a lua pentru sine admipre Mavrogheni, care se creuse
s&mă de a paralisa unitatea
nistraţiunea şi a Moldovei, dar mal cu
a
Moldova.
de comandă în mișcările trupelorii din
mii altă-dată,
care îl vedură
Cu tstă acestă erore, Manole-Vodă,

se alăturea cu Turcii, își comîn Oltenia, destul. de bravii luptândugrabnicii se adunară în jurul
pină și de astă-dată puținele trupe ce
il
turco-române a lui Mavrogheni, şi amb

lui, în aripa drâplă a oștirel
Domni avură câte-va succese.
i, sunt mărturisite de ChoiAceste succese, contestate de Becaltin
noi) în unii vaporii, ali s6u cătră

seul, care în 20 Iuliu 1788 (stil
ă
Cabinetului din Versailles, scrie: că dup
trupele

sâle

ale

cu

lu

Mavrogheni,

.

ce «Manol-Bey "și-a unilii:

Principele

Coburg

pas

«va

eu» qati marchait & lui» (4)
cra pouvoii resister & 108 Corps superi
ogă a spune, că ariergarda
și a. dati îndărăti. Choiseul chiar ada
români (5).
Gslei austriacă a fosti bătulă de Domnil
1788 stăpână până la VaAripa drâptă era așa dar în julie
a mișcarea sa cu a acelel
sluiii. Aripa stingă caută și ea a combin
drepte. La începutul

(9)

„Per

antegarda

aripei stinge — com

—

n

(1) Cod.

lui Taliti 1788,

XVIL

fila 302.

mostrare

Principe nella personna
pag. 144.
G) Becattini, T.
(4) „Xa credutii
(5) Murm, 'T. 1,

al mondo

risolutezza

di un pico mercante
VII, pag. 144.
că pâte resiste la ună
supl, 1, pag. 56.

e grandezza

Vanitno

nomind

subito

un

.“ Tom.
(7) greco chiarnato Aerole (?) Rosset
”

allro

VII .

ul“.
corpi superiorit de 6ste, care venia contră
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pusă numa! de 400 ascherlii, fact o Inișcare
înainte contra neamicului care ocupase cu antegarda aripei sâle
drepte Târgulu-Ocnel.

Austriacil
din noii
din noi
Eală
de arme:

scoși din acestă localitate, sunt urmăriţi cu succe
s, bătuţi
la Comănescl .și alungaţi peste hotari, în Ardeal,
unde sunt
bătuţi.
ordinea.de di, dată de Mavrogheni, relatândi acest
i succesti

«Cinstiţilorii d-vostră seraskerilerii, bimbași, agalelorii,

zabiţilorit și tuturorii
ascherliilorii noştrii, sănătate și vrednică biraință asupra
vrășmașiloră, vă pohtimii
dela pre puterniculii Dumnedeii să vă dăruiască.
Vă facemă Domnia mm6 în scire,
că astăqi Mercuri la 5 ale acestei luni (Iulie) ne veni
veste de bucurie cum că
d-lui Hagi Suitari Bași-aya ali nostru numai cn
400 de ascherlii, după ce «ă
lovită şi căi gonită pe rășmașii nemți dela Ocnele
Aloldoici, mergendiă asupra,
loră până la Comănesci, asupra hotarului nemțescă,
unde acolo fiindă ordia Vrăşmaşilorii întemeiaţi cu cetate de pămeută, cu șanțuri, cu

tunuri și cu alte dresuri
de resboiă, cu îndrăsnâlă şi cu bărbăţie aii iurudi
sită asupra lor, pre carii cu
ajutorulii Lai Dumnegeii biruindu-i şi Sfărămându-i
fârte răi, le-ai luată suctevezurile cu 4 tunuri ule vrășmașiloră și cu alte multe
culabalăcuri şi întoreându-i
în fugă, morgă ostile nustre înainte. Pentra caro
nu lipsimi a vă vesti tuturorii
de obște și acestă biruin

ță care dă Dumnegeii celă
oștilorii nâstre asupra
vrăşmașilorii, ca să vă bucurați cu toţii și să mulțămdrepti
iţi și să slăviți pre Dumnedeii pre care luându-lii și d-vâstră într'ajutorii, să
vrășmașilori și nădăjduimii la mila Dumnegeirei sâle,năvăliță cu îndrăsn6lă asupra,
în tâte părţile unde s'aii arătatii vrășmași, asemen aii că veţi birui, după cum
ruşinați şi..bătuți; de care aşteptămii și dela d-vâstră fosti biruiți și aii fugiti
veste de bucurie și fiți
sănătoși» (1). 1788, Iulie 5.
.

Restulii

anului

1788

este

folositi

Roset și de 'Turei, pentru a împiedica
aciloră în Moldova. De altmintrelea Și
Hotinului, se ţină și e în defensivă în
că Muscalii nu se otăriau să intre și

vomi

vede, cu alte nevoi

despre

de Mavrogheni,

de

Manole

mai departe înaintarea austriaustriacil, ocupați cu asediulii
Moldova, cu atâtii mai multi
el în Moldova, reținuți, cumii

Suedia. Harţe

de antegarde

destule

dela August până la finea anului 1788. Ceea ce
supăra mullii pre Ma-

vrogheni erai cetele de volontiri moldoveni,
din cari Coburg făcuse
ante-garda oștirel austriace. Cunoscândi, ca Moldo
veni, locurile, avândii

legături cu satele şi cu boierimea, aceste cele sunt
mal anevoie
bătulii decât 6stea regulată austriacă,
3

PNI
(1) Cod. No. XVII, fila Sit,

”

de

*
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-

face la începululii lui OcCa să repună volintirii, Mavrogheni
nii Moldoveni, le ar€lă greșâla,
tombre 1788 uni noii apelu la săte
40,000 de '6ste nouă e gata, întcălce făceati hainiă, și cumit elii cu
k> (1).

pre dușmani și pre hain
țândă însuși opinci, să vină să slingă
ÎI

a

(1) Eată acesti manifesti :

archimandriţi și episcopi a stin«Ia N. P. Mavrogheni .. +... Pr6 cuvioși protopopilorit, preoți şi diaconi,
e
vostr
ri, molitvelorit

telorii Mănăstiri și schitu
lorii ce sunteţi fără dregitorie, căpitad-v63tră boieriloră, pâreălabiloră, și poieri , orășanilorii, vornicilorit, sătenilorit
lorii
niloriă, vameșilorii, breslazilori, neguţitori
și mici din țera Moldovei, sănttate !
mari
orii
toril
ldcui
orii
tutur
și
sate
de prin
vre-o câți-va volintiri învârtindu-se în
Sail augită la pre Inaltulit Devletit, că
asupra purtătârelorii de biruinţe oştiri
pământurile Moldovei ai ridicati arme
că ca nisce haini s'aii făcută vinovaţi
ale pr6 puternicii Impărăţii și nu numai îndră
snâlă, ci âncă cu alit lor hainlică
de tâtă pedâpsa împărătâscă pentru a lor
prăpădenie. De aceea cu t6tă smerenia
ai pricinuitii bunelorii raele neodihnă și
ătescii vrednicii de închinăciune hatimostră ni se poruncesce, prin sfintii împăr
edeii ţărei vostre doriti nizamii, adecă
humaiumi, să dămii cu puterea lui Dumu
cre-

Dumuegeii să-i prăpădimi și pe
pre acei vrășmași volintiri cu ajutoralii luăna lor odihua să-i căutămii și strindinciâsele raele ce și-ait perduti din prici
Deci fiindi că după acestă vredgându-i să-i aducemii la urmă şi la casele lor,

trătmitomii de-ocamdată acolo în părţile
nică de închinăciune împărătescă poruncă,
de a nâstră și în urmă Cu aju-

locului Moldovei vre-o câtevași baierace cu 6ste cu câtă 6ste va face trebuinţa,
torulă lui Dumneqeii este să plecămi, și înşine
că tâtă socotâla nostră este ca
iată de obşte vă însciințămii și vă adeverimii,gați odihna şi să vă strineeți prin
volintirii și voi să „vă câști

să se prăpădâscă
împărăţii. De aceea dar fiindii-că
casele vâstre ca nisce raele ale pr6 puternicei
starea vostră, îndată ce veţi vede
acesta este cu totuşi pentru mântuința și bună
și înşine de a veni în "partea
pleca
acâstă domnâscă a nâstră carte, până a nu

seră de o cam dată, nu numai
locului, vădândii numai baeracele nâstrece se trimi
să vă apucaţi de muncă și de
să vă scoboriţi pe la satele și casele vâstre şivieței vâstre, ci âncă să şi dați
tmebile vestre, pentru ca să vă agonisiți hrana
riă n6stre locurile unde veţi sci că
totii felulii mână de ajutorii, aretândi ostilo
i noștri, să izbiţi pre acei haini
se află volintiri și făcându-vă totii una cu ostași
vă temeți, nici puneţi în

e; nu
volintiri ca nisce pricinnitori sărăciei și peirei vâstr
volintiri, fiindit-că fugit și se
acei
di
prăpă
gândii că este lucri cu anevoie a se
căci acâsta este pr& lesne de a-i
„vâră prin munți și se ascundit prin păduri,
Dumneqeiasca putere înlesnesce
zătigni şi de a-i înfrânge şi de a-i potopi, că
cei cu prăpastii și cu ripi mari,
mari
i
munţi
cele mari și grele lucruri și preeunii

i şese și câmpii și ami
cu Dumnedeiasea putere s'aii făcutii odiniâră noue locur
0 de 6ste de arit face
40.00
cu
supusii pe maniaţii (?) nemți, asemen6 și acumii înşi-ne opinci, venimii şi vomil
şi
i
țândi
încăl
trehuinţa, ce întradinsii amii gătit'o și
rulii lui Dumneeii și cu
sărobi acei volintiri scoțendu-i de prin păduri cu ajuto
e
ndu-v acesta în Qiua prăznuirei
a sf. Nicolae, alii căruia nume purtămii, serii
ca voi înșivă să vă arctați cre,
păziţi
să
pomenirei stințică sâle. Acesta numai
să vă arttaţi adiafori și
dincidse raele ale pre puternicei împărății și nu numai
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XXAVIII.
Guvernulă austriacă în Moldova.

Austriacil neajutați de muscall și bătuţi de Mavrogheni se relragit
pe linia Siretului, In Roman se aşâqă centrulii «administrațiumei

Cesaro-regesci austriace» cum să intituleză, compusi din 2 Austria
ci
(baronului Herghelet. și generaluli Enteberg) și boerulit Constantin,

Balș Ciuntul. Acâstă administraţiune rinduesce ispravnici la unele
-din judeţele Moldovei de apusiși nordii și prelevă dela. aceste dările. Mal multe

Așla vedemu

familit boeresci

ati

trecuti

în

partea

pre un Răducanu Roset și pe Toderașco

să staţi departe de ostile nostre,

căci atunci strașnicii

austriacilorii.

Balş (1).

vă vomii pedepsi,

In:
ci

scoboriți îndată prin casele vâstre și să vă faceţi totii una cu ostașii noștrii, săca
cu ajutorulii lui Dumnedeii volintirii să se prăpădâscă și voi să aflați mântuinţa,
și odihua vâstră. Aceste vă însciințămii și fiți sănătoși». 1788, Decembrie 6.

Cod. XVII, fla 344 verso.
(1) Do la d-nul Senatoră Blanefort am dobândită unii actă, dela „ke, E.
administrația a Romanului“, prin care Răducanul Rosst este rinduitii ispravnică
la ținutulă Niamţului,
împreună cn cinstită şi credinciosii d-lui Toderaşco Balş biv vel Vornic.
Actuli e din 1789
lunie 15 (4). Semnati de B. Metzburg,
i

Porunca administraţiunei din Roman, cătră mazili, ruptași, slujitori, vornici
și locuitorii din regiunea Moldovei: ocupată de. oștirele Austriace, din 1789,
Iunie 15.
«De la Kesuro-Krăiasca administraţie a Romanului.

«Socotindu-se de
canu Roset ispravnie la
Toderaşco Balş biv vel
nscă starea tuturor și

cătră administraţie, s'aii rînduitii pre cinstiti d-lui Răduţinutulii Niamţului împreună en cinst și credincios d-lui
Vorn. căruia i s'aii dat deplină învățătură ca să cumpăsă ardtniască pe toți locuitorii cu buna orânduială şi

dreptate, neasuprindit pe nimeni întru nimica preste dreptate. Să serie dar și
„zoao (sic) marililori, ruptaşilorii, slujitorilorii, vornicilori, locuitorilorii de prin

sate şi tuturorii altorii ședători 'din ținutul: Niamţului, să dați totă ascultarea
şi supunere ce se cade ca unui dregătoriii şi ispravnic ce este orânduit, ca să
pStă împlini cu lesnire poruncile împărătesei și slujbele trebuincidse a oștilorii
şi a țărei întocmai precumii îi se trimete poruncă. Căci pe cel ce se va arâta
nesupusii și împotrivitoră are desevârșite puteri ca să-i pedepsâscă,
“lar de va fi mazilii, sâii de altă stare, să-lii trimată aico cu vina lui în

serisii, ca să li să facă căquta cerectare spre pilda și altora».

Orașul Romanului.

|

”

Semnati:

L. Sişil
Ccră
roşă,
Vulturul

bicept.

Momoriii

de V. A. U., 1889, pag

1789,

113,

B.

Iunie 15.

Îletzbourg.

V.
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administră după intrarea Rușilor, Divanulu

partea, reseritenă a Moldovei

de General Feldma- din Iași. Un documentit din 15 Sept. 1789 semnatii
să nu mai se amesveşalii Baron Spleni scrie cătră boeril Divanului
Suceava, Niamţu,
ice în județele Herţa, Dorohoi, Botoșani, Harlăi,
Romanii

Je

și Bacăii, nică să

unde sunt oști rusesci și can
se vor lua sub

«de acum

prietenesce

ci

numai

în

judeţele

cu ajutorul cu Dumnedeii

de Ruși. Baronul

stăpânire»

cum asupra dușmanului

requisiţioneze,

unindu-ne

Spleni

(cu

qice, că <dupre

Rușii)

batemii

urorii oștilorii trebue
reboit, asemene și pentru cele trebuincidse amând
țârasă ne dee căqutii ajutorii» (1).
(1) Memorii

de V. A. U., pag.

:
192 ni 113 din 1889, Fată nota intregă a lui Spleni

D-loră Bocrii Divanului din Iași
General Feldmareșal Baron Spleni cătră ciust.

«Cu mirarea m6 am vădutii astă-Qi o carte a d-lorii

boerilori

Divanului

la Roman și la Bacăi să
depreună cu un zapciil ce este ronduit să vie aice
a fenului ce sait orînduitii
şi
lei
zaher
irea
împlin
zapeiiască pe ispravnică, pontru
rusesci, poruncindit Divanulă,
acestor ținuturi, spre trebuința oştilorit împărătesci
imper. Kes. măriri, la care
oștile
cu un chipii de uitare că ar fi în părțile aceste
alesii la fân, care de
mai
și
țâră
acâstă
dee
osti nu puţinii ajutorii trebue să

alei și altorii trebuinaiurea nu sc pote aduce, cum şi la cară spre caratulit zahere
i de la Divanii asupra
trimis
saii
ce
ci6se oştilori; Pentru acâsta dar, pe zapciulă
să socotâscă că
trebue
ul
Divan
însuși
căci
acestui ținută Lamii trimisi înapoi,
şi ţinuturile
cum
Măriri,
ţinut, aceste pe unde se află acumii oștile Impăr. es.trebui
orii şi mai
oștiril
nța
din sus, de unde necontenitii se cară zaherea pentru
it în
Prinţip
tulii
lumina
și
pogori
va
se
alesii acumii nădăjduindii că far zabavă
Suceava,

ni, Harlati,
părțile aceste, trebue ţinuturile: Herţa, Dorohoi, Botoșa
i să nu se supere, și
Divani
Niamţii, Romani şi Bacăii, cu alte vindueli de cătră
ţinuturi, nădăjduescii
ele
întmac
i
Divani
de s'ati și trimisii nescai zapcii de către
și tot va cere

conteni
că îndată îi va chiama înapoi. lar Divanul cândii nu va vom
conteni a lua cele
nu
noi
cari
(din
arătate
aceste
ile
ţinutur
la
de
xînduele
pute să răspundă
vor
nu
ile
ținutur
că
numai
tvebuincidse pentru oștile nâstre), nu
trebue să li se
care
lor,
ciunea
strică
rşită
desevâ
cea
pentru

la două părţi, ce
— Ei uădăjănesc, că înșii d-lorii boiarii
întâmple, Divanul însuşi va,fi pricină.
și patrioticesc sfatii şi
Divanului, asupra acestei gingașe madea să facă obstese
nțele ce sunt și mie
trebui
la
it
ostilor
ve
„stieni
d
se
să pne la cale, ca să'nu

ca să potit lua
să-mi d6 în grab răspunsii la ce cale saii pusi acestă pricină, și care de acumii
ruseşti
împăr.
oștile
măsurile mâle. Căci la ţinuturile unde sunt

nimica de cătră noi
cu ajutorulii lui Dumnedeii se vor lua subt stăpinire întru
-ne batemit răsunindu
nu se supiră; după cum asupra dușmanului prietenesce
trebue ţcra să ne
ii
oștilor
rorii
poiii, asemenea și pentru cdle trebuincidse amându
era rânduitit la
ce
lă
zapciu
pe
înapoi
i
trimesi
s'aii
dâe căţutii ajutorii. Asemenă

i esecuții
ținutii. Sucevei și Niamţulă, căci lu aceste ţinuturi acumnii s'ai trimis
mei de
ului
corpos
ei
ridicăr
nța
de cătră mine, să aducă, 700 care pentru trebui
aice.—homan—Sept. 15.»
impreuuă cu altele mat susii aduse.
Acesti actii Vamă

donată ibliotecei Acad,

române
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Campania din 1789 în Aoldova.

Hainivea luă Manole Roset.

Proclamarea nouă a lui Nicolae Mavroghe
ni
|
Manole Roset.
Iarna „anului 1788—89

după hăinirea

-

lu

a potolit în câliă-va resbolulu în Mol-

dova, dar a datit timpă de pregătiri pentr
u noua cumpanie. Căderea
Hotinului, intrarea în Moldova a Muscalilori,
înaintarea. lor spre lași,

ati obligati pre Tur

şi pre Mavrogheni la. alte

disposițiuni

belice.

Aripa stingă continuă a ţine munţii despr
e Ardeal Și judeţele 'Trotușului și Bacăului, far aripa dreptă se mal
concentreză spre județele
Bârlad-Tecuciă. Aripa slingă se sprijinea pe
centrulii ostirel concentrate în Focşani,. iar aripa drâptă era în legăt
ură cu acestă centru

și cu Galaţii și Basarabia sudică.
Graţie acestei situaţiuni, 6stea comandată

|
de generalii lui Ma-

Vrogheni, respinseră în 1788 încercările austriacil
orii de a sparge cen“trulă, atacându-li între Bacăti și Focșani. Totuș
i aripa drâptă a lui
Mavrogheni, din causă că Turcii din Basar
abia nu'și combinati bine
mișcările lor cu ale Domnitorului munteană
, nu numai nu mal progreseză, ci, din contra, perde pe tolă dioa teren
ul. Austriaciy simțindiă

slăbirea acestei aripe, €ȘI diregii din noii forţel
e unite spre judeţulii

Băcăi și al Putnei.
Nu

|

mai puţin stea

lui Mavrogheni

|
se luptă. vitejesce,

nu

târ-

dit chiar în contra Rușilori și-l opresce cât-va
timpă de a-ȘI face
juncțiunea cu 6stea austriacă în sudul Moldovei.
La mănăstirea Adam 6stea 'tureo-română câștigă
uni frumosti
succesii contra Muscalilori,

la începutulă

lunei Martie,

1789.

Dar uni elementi noii și neașteplatii „de slăbire
a aripel dreple
a ostirel lui Mavrogheni vine în trădarea. lul
Manole Roset. Acesta
desperândi de a lupta cu succesii și în contra
Rușilorii, după ce ci

intrară în Moldova,

preferi să se înțelâgă cu er și se lăsă a fi prins
ă

de Ruși în o ciocnire din F ebruariii, sâit. încep
utul
Despre acestă

trădare

a lui

Manole

Rosel

lui Martie. .-

nu serie nici unulu

din puţinii noștri istorici. Drăghici dice eronată (vădu
rămii), că Manole .

|
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luni și că mergendit la Iași, acolo sa

Vodă a domnitii numai 2—3
îmbolnăvit

In conlra

aserțiunei

în primuli

Eată,

îngropatii

și a muritii,
loci,

la Sf. Nicolae

fiindu

destule

acesteia,' stai.

a lul

o proclamaţiune

Domnescii.

documente

N. Mavrogheni,

inedite.
călră

Moldoveni, povestindu-le hainlâculă lul Manole Roset:
«Pr6 cuvioşilorii arhimandriţi,

egumeni

și epitropi

dela sfintele mănăstiri

diaconilorii, d-lor boieși schituri, molitvele vostre protopopilorii, preoțilorii și
ră, breslașilorii,
mazililo
ii,
rilorii, pîrcălabi și boierilorii ce sunteți fără dregător
slujitorilorii, vorrii,
panţirilo
orii,
orășanil
căpitanilorii,' vameșiloră, neguţitorilorii,

satele și orașele
niceilori de prin sate și tuturorii lăcuitorilori țărani de prin tâte pentru hainulit
scire,
în
i, sănttate! De obşte vă facemii Domnia m6

“ Moldove
Manole

Vodă Roset, ce cra orinduită cu domnia csesteă țări,

că nemulțămitoră

învrednicise din Deşi nocunoscitoră, arătându-se la atâta + + + + . și ciuste ce se pravila
şi porunca lui
i
vletulii pr6 puternicului Impăratului nostru, și căleândi

care are a. găsi pre
Dumnedeii, fără a nu socoti osiuda, și urgia Dumnedescă,
eii le-a dată,
Dumned
ce
oriloră
stăpânit
ncioși
necredi
și
ccă ce sunt împotrivitoră
sub a lui
nţată
încredi
era
și fără de neci o durere și grijă de săraca raia, care
nebrelfapta
ă
sărîrșil
și
că
şi
ă
vicleșug
oblăduire, aii cugetatii în gânduli, să
de
fără
i,
vrăşmuş
la
sineşi
de
însuși
fugind
a,
categori
nică şi creduică de totă
ne-amil
care
mijlocii,
mică o nevoie, s6it pricină vrednică de îndreptat, cu acestii
Trumbeţeov (ce priii
pliroforisitii dela însuși Poleovniculii de Museali anume Ivan

prin biruinţa ce ai
puterea oștiriloră muste ce avemii rânduite aci în Moldova, șieu vrășmașii la mădati Dumnedeii ostirilorii nâstre la resboiulii ce aii făcutii
i vii și morţi
nastirea Adam, Vaii luati robii viii, prindândit și alţi mulţi vrășmaș gralulii lui,

lacrimi, cu
și iati adusii aică la scaunul Domniei mele), care din
ii Manole Vodă pre
numitul
atii
însciinț
l-ai
că
arătatii
a
mele,
înaintea Domnici
sâmă de ostași, unde
o
furişii
pe
dânsulii, unde era cu oştirile lui, do ai trămisii
ă de acolo l-aă
latucul
și
așteple,
îl
de
(7alați.
din
eşisă Manole Vodă, afură
alt lui, de a
,
Ivcculă la Iași. Decă fiindă că saă întemplută acestă huiinlică

fugiti. la vrășmaşi
aveţi

și vaii lăsatit ca pre nisce

nici o frică scii temere

din lipsirea lui,

oi fără păstorii,

căci Domnia

voi dar să nu

me avem

din pr6

mai de nainte
puternicii împărătulă nostru hatişerifură împărătesci date nouă şiâncăde țera aceea și
griji
a
i
porunciț
pentru ţera Moldovei şi suntem rinduiți și
şi pentru aceea,
de raclele Moldovei întocmai ca și pentru raclile țârei aceştia acei țări, pentru

rânduimii putere de oştiri ale nâstre precum vedeți în ţinutulă
de grijă a vâstră âncă
" isgonirea şi lovirea vrășmaşilorii și amii avutii purtarea
cu câtii mai virtosii
,
vrășmaşi
la
fugi
a
și
vostru
până a nu se haini Domnulii
e

dati strașnic
acumit vomit av6 îuduoitit grijă și durere pentru voi, de care amit
aibă asupra
să
ca
nostre,
ii
oștirilor
poruuci și învățătură seraskerilorii și tuturorit

a nu vă călca
vostră raielelorii miloserdie și să ve străjulască, să vă păzâscă
hoţomani și
rele
de
făcitori
alți
jăfui
vă
nu
a
și
supăra
vă
vrășmaşii şi a nu
de nică o
fără
nâstră
a
grijă
jicași şi veţi petrece prin: silințe şi purtarea de
aveţi a
acâsta
Dreptii
nostre,
ţăruă
raelele
primejdie, nedeosehindu-vt nimica din
spăivă
nu
a
de
fără
toții,
cu
vostre,
locusile
și
satele
la
sta feteşii carele pe
vâstre
locurile
la
pe
și
mânta, şi nu numai voi cară ve aflaţi acumit pe la sate
fugiţii, luândii aceste
să nu vă strămutați, ci și pre alții câţi sati bejănăritii și at

Loţii să se tragă
bune vestiri din noi, să aveţi a-i însciința și a-i îndemna ca cu
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şi să vie la locii şi urma lor, să vă faceţi hrana şi chiverniscla vâstră, atlându-vă prin prejurulii oștirilorii nâstre, carii vină să-și verse sângele pentru voi
și să v6 păzâscă pre voi şi pre copiii voştri și casele vâstre, cătră carii se cade

să aveți sirguința a ajuta

și voi cu veri-care zaherele, cu slujbă

și care cu ce

veți put6, după starea și putinţa vâstră, lepidândă din gândurile vâstre tote cu-

getele rele și vicleșugurile,

fără de a nu vă amăgi la lucruri vremelnice şi de-

șerte, că aceste sunt tâte trecătâre, la care nici legea
pre voi raclelorii a vă împotrivi, oră a socoti măcar
rele, s6ă a. dosi și a fugi din prâjma oștirilorii nâstre,
hainliciăi.se numesce, şi după cum însuși Dumnedeii

stolului dicondi:

nici datoria nu vă îndâmnă
în gândulit vostru cugete
că şi fuga și dosirea jarăși
poruncesee prin gura apo-

«supune-vă-ţi mai marilorii voștri și vă plecaţi lorit, că aceia,

priveghiază pentru sufletele vâstre»

și după datoria .ce aveți

atâta sumă de ani, fiţi cu supunere

și cu credință drâptă, că uvem mare nădejde

cătră

stăpânire

a

acestui Devletit împărătescii, subt a căruia umbre ați trăită voi și părinţii voştri de

la mila lui Dumnedeii, carele bate resbâiele și la puterea mulțimei cei nenumt-

rate, a oștirilorii împărătesei,

vremea acâsta,

a înfrânge, a isgoni şi pre vrășmași și petrecândii

veţi fi iarăși în odihna și liniștea vostră,

credincioşi şi raele drepte și veţi sluji acumii

și câți

la acestă vreme

ve veţi arăta

oștirilorii nâstre,

veți dobândi mili nemărginite, și slujba și credința vâstră va fi cunoscută și prin
dreptă oblăduirea, și mijlocirea Domnici mele veţi câștiga, nume buni la împărăție
şi cele ce aţi risipitii acumi

la acestă vipae a răsboiului, tote le veţi pune

la

locii şi le veţi întemeia îndoită și întreitit din noianulii celit plină de îndestulare

şi milostivire,

care

din fire are

Devletulă

pr6 puternicului Impiratului nostru

asupra supuşilorii sti. Aşia, dar să urmaţi și fiți sănătoși!» (1). 1789, Martie 17,

O

carte

însemnată
de

Principate la epoca
Ipsilante (2),

consultatii

ce studiămi

este
i

asupra -evenimentelorii
opuli

Acestu istoricii dă, preţisse informaţiuni
Vodă (3) și câtu privesce hainirea lui.

limba

lui

despre

(|) Dămiă în ancsă altă actă far despre Manole Vodă, scrisii
grecă, cu data din 20 Martie 1789. (Cod. XVII, (la 848.)

(2) "Adzvastoo Nowrnsob * Twnhawon

Atanasie

din

Kommen

Manole Roset

chiar de Mavrogheni,
|

in

CRAI BEISTIAD) Vai TONTUALY Toy sis

>

oszpa feo II, O zi |, n ze ră para srv dos (1153—1789) 5 -pstporepe
ce
îyezââ0d 7ijs tus uoviis 705 Xw3, publicată de arehimandritulii ((herman
Atthonidos Sinaitul, la Constantinopole, în 80, 1870..

(3) Pag..105.

»

cii/pahozsdăzos 105 Mawr-T63a sie m Laharti Spate 6 Movpeitv
rg Tâ
zatâţi/ Iloozozip vă zoVarptsn zăw Mo)?oâhz/ias os bzoranivea, mois “ Pobaaote,
za vă Cos Exdosty în vă /stuticovrjdi, unepozahtens Mohozha/ias &hhos aware
rii
paothsia my Gaoioy mos Viet cps ai eriipoese 4 Dă “aude veti, no P0513
“povijs Azi zăy Movyâ)-Boday Natyry zis fasihsaa, uz Dh0Y 650 Îjpuahozizdn
rw

2 6 Bstiprjs 338797) zi adriv cip Bvnorzaviay, WE ză vă 0Epetat pai vă verii
ză oa tă “pare! 6 Moga us Oh dac spe Refairato, 20s ra malo civat

V250,

O4dvâzha ui ooprcavinr «n

o

V. A, URECuSĂ

|
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Ori-care fie aprecierile

lui Ipsilante Komnen

despre Mavrogheni

faptul că — după aserţiunea verbală a d-lui B. P. Hasdeii—la Kiev este

îngropatii Manole Vodă,ne probâză, că în adeveri
Muscali, oul că cu voie, ori fără de vole a fosti

Galaţi. Din declaraţiunea maiorului rusă,

eli a trecutit la
prinsi de «i, la

prinsti la bătălia dela mă-

năztirea Adam, de cătră Mavrogheni, apare că prinderea lui Manole
|
de Cazaci, a fostii de chiar el pregătită... |
în
In toti casulit acesti Manole Vodă, care unii momenti stă

calea ambiţiunei lui N. Mavrogheni de a domni asupra ambelorii
Principate, nu este altulii decât acel Manole Giani, câce z55 zhrprz05 10.
De ce acesti! Manole
Dumilrache :

Roset,

Giani se numla

«Să povestimă și pentru parţile Craiovei.

lui

cronica

ni-o spune

Era acolo pusii de Domni Cai-

dar pentru
macamii, dumnealui Manolache Giani biv vel postelnicit. Dumnealui
lii
mubafăzu
la
ajungii
loci,
de
părți
acei
apărarea țărei, unindu-se cu boierii

Diiului

Mehmet Pașa Capăcăran,

carele

mai

nainte fiind

cu dregătorii între

ogeaglii, do câte-vași ori îlii rânduise Porta cu nizamurile ţărei.

In loci numituli Pașă

și dându-i

îl face vel Banii,

cevași 6ste,

curăți

la Babadag,
acele cinci judeţe de stupai (Huși). Despre altă parte îl însciință Porţei

Mehmet
de credinciosii și vrednici, fiind noi vizir Halil Pașa fiiulă lui Aivat
sait și
i
cum
Domnia,
făgădui
se
i
şi
Pașa;
Paşa în loculii lui Moldovangi Ali
dată

mai

se numi Manoil Roset,

și

la urmă

trăgându-se

despre mumă» (1).

ca
Nu pr multe hrisâve esistă dela Manole Geani Roset, neci
în
Dămi
Domni alt Munteniei. ne cum ca Domni ali Moldovei.
nski:
anexă unulii din 7 Aprilie, 1770, în posesia d-nei generali Macedo
, care
Reproducemii aclulă cu facsimilea după semnătura lui Manole

se mărginesce

ași dice <lu Manole Roset VV.

« Ugrovlatiscoe».

egospodiu» şi nu și

Ă

|

NL.
Pregeitivi pentru

vesboiii.. Mesuri

administrative.

Muntenia, în 1188. Emigrarea

Să ne întârcemit

acumii

în Muntenia.

Campania

în

ţeraniloră.
Aci Mavrogheni, îngrozili

de sorta familiei lui Ipsilante (2), dice Becatini, își manitestă cu mal
() „Memoriiit de V. A. Urechiă, presintată Academiei
(2) Ipsilante fusese cazernat de austriacă la Drâu,

in 1887—S88. Bucuresci 4* 1589.
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multă ostentaţiune de câtii ori când credința
Bocrii, fugindă

cu (6tă oprirea Domnitorului,

multă contra loră (1).
Mişcarea de emigrare a boerilorii era
Domnitorulă

fu siliti: să dea. poruncă,

cătră Porta
îl

iritase

atâtii

de

ca nimeni

mal âmble pe strade cu carete,

râi

și

mai

|
în câtă

mare,

din boerit de clasa

I sâu IL scă și din neguţitori, să nu mal âmble
butce, căci împedică mișcarea oștirilorii.
torului sculesce numai pe mitropolituli,
unulă ce va fi bătrână, sâă nepulinciosă.
vrogheni, avândi în vedere greutatea cu
oștirea turcă, acumii sosită în Bucuresci,

otomana.

prin

Bucuresei

cu

Dela acestă oprire Domniepiscopil, doctorii, sâii vre
Prin acestaşi pilaciăi Macare se țin6 disciplina în
ordonă ca jupânesele să nu

ci să ș6dă

pe

la, casele

lor -scăcă

fiindă vremile împrăștiate și împărechiate, se poti urma multe împrejurări necuviincidse». Domnitorulii poruncesce Și femeiloră mahalagiilorii

și târgoveţilorii că, de câte or mergi după trebuințe, să iasă cu ca-

pulii acoperită

şi.nu 'cu desfrânări

cinstea. fie-căruia» (2).

«ca să se potă

păzi

edeculu

și

(I) În Febr. 18, 1788, la 4 ciasui din qi Mavrogheni ai porniti 4 cărți

să ducă ispravnicei fugarilorii boeri însă la Buzeii copilul din casă de divană,
la Argeși aprodulii Ceaușescu, și la Prahova i Secueni aprodulii Vătășesculit i pe
isprăvnicei Câmpineniloră.
.
Condica XVII, fila 269.

„(2) Pitacii către Vechilulii spătăriei și către Aga, din 1788 Febr. 21. Fiinâti
ca acum după trebuința vremei s'a adunatii multă sumă de ostași eniceri și
levinţi și sunt să mai vie și alți de pe la serhaturi, după la ordii, aicea. și

fiind-că, din pricina caretelorii și a butcelori se întâmplă de multe ori întâmplări
netrebuice, poruncimi D-nia m6 D-tale vechilule de spătarii. și D-tale vel-agă,
ca se. daţi în scire tuturorii, arătându-le că este porunca D-niei mele, ca nimeng

din boerii întâiii și al doilea, sii din neguţitori,

de astă-Qi înainte se nu mai

âmble cu carete sii buţee, ci toți dă avalma să âmble călări,. afară numai de
Mitropolitulii, Episcopii și din boerii, sâi doftori vre unulii ce va fi bătrânii, sei
neputinciosă ... . însă și acestia să mârgă cu maltă băgare de semă, ca să nu

se urmeze la yre-unii ostașii

vre .0 întâmplare -netrebnică.

Așișderea

să daţi

D-vâstră în scire și prin graiii și prin alte însciințări, că și jupănese sii negu-

țătorese să nu mai âmble pe uliţă cu carete, ci se şaqă pe la casele lori fiesce
care, căci fiindă vremile înprăștiate și împărechiate se potii urma multe întâm„plări necuviinei6se și mai vârtosii să însciințați și pe femeile mahalagiiloră și
tîrgoveţilorii, ci cele ce vor avea să mârgă unde-va pentru vre o tmebuință, să
mergă acoperite şi nu cu desfiânări, ca să se pâtă păzi edecul și cinstea fiecăruia, care Domnia m6 grijimii în tâtă vreme de a fi ocrotite. Hotărimiă în-

tracestașii chipii și poruncimii Domnia ms să se urmeze»,

YV. A. Unroniii

|
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Toti în interesulă ordinei Domnitorului

dă specială pilaci:

Febr. 28. Pitacii regulândi hanurile din Bucuresci din 1788
i ce locuescit În
acelori
ii
tuturor
a
eghere
suprav
av6
a
„Hangiii sunt datori
reze din hanit
înlătu
se
si
nea
hanti Locuitorii din hanuri să nu aibă arme. Aseme
oră-cine nu se pâită cinstiti (1).

Nu scimi de unde a

luati Becatiini informaţiunea, că “Mayro-

căie-va biserici din Bugheni ca să placă tureilori, ar fi prefăcutii
și la anonimuli grecii,
curesci în geamil. Acâstă minciună. o aflămii

scriitorulii
vrogheni

cărțel Iozapiz suv o» (2). Acesta

<a ajunsă

la atâta

dice în adevără, că Ma-

merușinare și impiositate

de a pre-

i în Giamiă tur- |
face maă multă. de o Biserică în Bucuvesc
o proclamare a lui
cescă». Becaltini, ca şi greculii anonimi, aduce
iului de Austria, unii
Mavrogheni călră ţâră, în urma declarărei r&sbo
ile Domniei sele, dar
manifestă pre care ei nu Yami allatii în condic

cu atâtea alte macare, de altmintrelea concordă cu vederile lui și

, care este tradusi
nifeste ce cun6scemi dela el; Eată actuli acesta
teologică (3).
după grecesce de d. prof. Erhiceanu în Revista
ereștiniloii, boierilorii,
«Noi Principele ete. etc. Vă facemii cunoscutii vouă
timpii ca să

în același
proistoşilorii și altora din ori-ce rangii și vă ordonămi
autoritate am trăită
căruia
a
sub
fiţi supuși și credincioşi Autocratorului nostru,
credincioșie, nici mă-

de acâstă
noi până acum. Nu trebuie să ne lepăidămii noi
aminte de a nu vă înșela de
luarea,
totă
aveți
să
mii
ordonă
car cu mintea, și vă
sunt de o potrivă ușori
Ruşii
și
viclenia Tudâseă (nemţâscă), pentru că Nemţulii
ii o dată resboiii
început
aii
Rusulii
apei.
ra
la, minte și ușurei ca frunda deasup
și noi am luat din noii domcu împăratul nostru, dar n'ati urmatii multi timpii
desce

ii. Acela răspân
nirea acestei provincii ; acâsta caută să facă acum Nemţul
are să intre- în acestă.
adecă
că
asigure
vă
să
contra nâstră, acela voesce

scrieri
scopuli stil. Scopulii scii
stăpânire (a ţărei), dar este cu neputinţă stși ajungă
de sine însuși, pentru
teme
se
este să .semene între noi desbinarea, șar reuși dar dâcă toți Autocratorii și toți
cât
în
cii,
puterni
că Autocratorulii nostru este așa de

Și eti am putere de cai
Regii se ridică contra-lui nu sunt în stare sl învingă. pentru că legea mea este
şi de 6meni, ca alți Regi și Dumnegeii este cu mine,

creștinilorii, veniți cu toții
a Creștinilorii, icr nu a Turcilorii. De aceea veniți voi
după cum puteți, săarma
e
fie-car
luaţi
i-vă,
înarmaţ
s,
în numele lui Is. Christo
veniți contra

veniţi,
geţile, sulițele, cuţitele, și ori-ce altii ce Var căd6 în mâni,
(1) Cod. 17, fila 274 verso. Vei anexa.

hanuri.
NB. Sai cerutii şi chezeşie de la cei ce şedii prin

(2) Revista Teologică. Iaşi Noembr'e 1885.
(3) Iaşi, Noenibrie '1886. —

Becattini pag.

146, vol. VIL
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Nemţilorii. Imputerniciţi-vă de a opri invasiunea “în țâră. Acia

deze pe nesimţite,

nu pentra

ca să ne

cucerâscă, ci pentru

cugeta să inva-

ca să ne jăfuiscă.

Der va fi alupgatii și Nemțulă și Rușii. Rusulii și altă dată ati invadatii în ță2

rile nostre, dâr unde este acum? Nu vedeți voi 6re că și în presentii împărăţesce

Autocratorulii nostru ? Asvârliți de la voi ori-ce neîncredere cătră pr6 Inaltulii

nostru Antocratorit,

sub a căruia

fericiţi. In cât cine remâne

guvernare noi 'am trăită până

orbii, acela

Iadii. Noi vă ordonămit în timpii
sericrile ce se respândescii contra

acum

atât de

este afurisit și condemnatii eternit în

proprii să substrageţi
sfintei nâstre credinți.

şi să desființați tote
Celii ce va trăda pe

unul din acei ce răspândescii ast-fel de scrieri și] va preda în mânele nâstre va
lua un dar de 400 lei, va fi înălțatii de la graduli de cetățenii în graduli boe-

rilorii ; și cit cu mâna mea '] voiii îmbrăca cu caftanii. Acela însă care va continua-a publica ast-fel de scrieri va muri întruni pari, fără nici o compătimire,

în acesși Gră. Fiţi sănătoși, credincioşi creştini, supuneți-vă ordinilorii nostre,
Plătiți acum darea impusă vouă, după acâsta veţi fi liberi de ori-ce altă dare
fiscală. Veniţi, veniţi contra Neimţilorii spre a învinge. Fiţi sănătoși» (1).

„în

urma

declarărer

de r&sboiit a Austriei,

N. Mavrogheni

adre-

Seză cătră zabiţi și ostași, în 27 Februarie 1788 un ordin dn di prin

care le spune

că

<vrășmașii

nemți

âmblă

ca cu mijlocul de hrăpire

și cu feluri de vicleșuguri să calce (fera) și unde vor put€ ajunge
să hrăpâscă ralaoa și să jăfuâscă». Domnitorul apelă la ostași ca

să nu maă

aştepte

sai arâlati veriunde
asupra

ordin

dela elă, ci pe dală ce vor audi, că

niscariva nemți,

numai decât.

«să vă porniţi

lor în grabă, ca cu veste, sâă fără veste să! loviți şi nu voim

Domnia me
în favoarea.
recompense
„nu le potii
datoria,

noii

vor

altă nimică fără numai capetele lor». Domnitorulti renunță ostașilor săi la (6te spoliile de răsbotii, ba le promite și
<haruri vrednice și dregătorii care la altă vreme»
ostașii câștiga. La din contra, dâcă ostașii nuși vor face
fi

pedepsiți.

Termină

Mavrogheni

a îndemna
. ostașii

să ciurudisescă ca nisce bărbați vrednici, fără sfială... că men! sunt

(dușmanii) ca și noi, mal vertosti nisce nelegiuiţi, pe cari însuși Dum-

nedeu îl bate pentru nedr&pia pornire a lor» (2).
(1) „Revista Teologigă“ din 1886, pag. 118— 119.
anonimulii greci a tradusă şi plagiată pe Beealtini. (2) Eată actul întregi:

„_

Vorba „Zudescă“
Na

incă probiză

că

d cărți deschise cătră zabiţii ostași din 1788, Februarie 27.
<V6 facemii în scire că de vreme ce vrășmașii nemți ămblă ca cu mijloculii

de hrăpire și cu feluri de vicleșuguri să calce şi unde vor put

ajunge

să hră-

pâscă raiaua și să jăfulască, nu trebue să şedeți nemișcaţi
făr de nici o urmare
așteptândă numai poruncă

dela noi, ci când veţi. audi că s'aii arătat

ver unde
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V. A. Unrcuiă

Două dile după acestii ordină de di, Mavrogheni trămile oștiriloriă

uni noii ordini de qi cam în aceeași coprindere, dariili mal vestesce
că la plaiurile

Secuenilorii

ţărani!

ai

munteni

săvilii cu

ciomegile

asupra oșlirei nemţescă şi le ai gonili.
Deci Vodă le dice să nu le fiă grijă de 6meni ca și el, cu atât mai multă că acelora le este îndoită și întreită frica... Domnitorulit
promite câte 500 taleri de capi de vrășmași neamţii «şi-l vomi
cinsti

cu cinste

şi dregătorie.....

pre

ca

uni

vredniciși

Dărbati

viteazi,> şi făcendii pre toți neferil lui privilegiați și nedăjnici în veci...
Domnitorul îndemnă pre ostași ași face detoria şi pentru motivuli
că se cade «a ne pune viața pentru fraţii crestini cei de o lege cu
noi și pentru patrie și pentru dragostea cea
împărati Sultanulu Hamit, sub alu căruia

cătră pr6 puterniculi
aţi trăită și
skipiru

vați chivernisită voi și părinţi! voștrii, după cum şi Domnia mâ gala

“suntermii

a ne jărtfi cu voy, la întmplare

de trebuință....

vă vedemi fiiloră!....» (1).

Ci dar să

|

pornescarva nemți, numai decât fâr de a mai aștepta poruncă de la noi să vă
Domvoim
nu
şi
loviți;
să-i
veste
fără
s6ii
veste,
cu
ca
grabă,
cu
lor
niţi asupra
de
nia mea alta nimica, fără numai capetele lor și tot avutulii de cai, arme, și

veră-ce alt veți dobândi să fie al vostru folosii și osebitii să nădăjduiţi de la
Domnia m$ cu mare bucurie haruri vreânice şi cinste de dregătorii, care la altă
vreme nu le puteți câștiga. Iar când acâstă datorire nu veţi urma-o şi se va întâmpla
vreme
gătirea
făcutii

de la veri-o parte a se arta vre-ună
a, năvăli şi a călca în pământulă ţărei
co facemi de a eşi înșine Domnia m6
în vreme slujba lui,.pe unuli ca acela

vrășmaș și nu-i veți lovi, dându-le
acestia, atunci să sciți că după
afară, pe care vomii găsi că nai
îl vomit pedepsi cum va fi mai

greii. Ci dar urmaţi după cum vă scriemi și îndată ce veţi simţi de vrăjmașii

numai
„despre
silința
avemii
pentru

decâti fir de a aştepta poruncă de la noi, de o partesă ne faceţi de scire,
alta să vă porniţi cu graba asupra lori ca să-i loviți şi când veți avea
deplină și veţi inrudisi ca nisce bărbaţi. vrednici, tăr de nici o sfială,
nădejde la ajutorulii marelui Dumnedeii, că veţi face isbânda negreșitii,
că 6meni sunt ca și voi, mai vârtosii nisce nelegiuiţi, pre care însuși

Dumnegeii îi va bate după nedrptă pornirea lor».: 1788 Feb. 27.
(1) Eată actulii în întregime, după

cod. No. XVII, fila 269 verso,

Carte cătră zabiţi şi ostași domnesci spre a fi cu priveghiare bărbați a sări

asupra vrășmașilorii nemți.

-

a.

a.

«Tuturorii zabiţilorii și vătașilori Domniei mele care vă aflaţi la.......
sănătate și vrednică biruință vă pohtimit dela milostivulii Dumneqeii ca să vă
dărulască.. Vă facemii Domnia m6 în scire, că de vreme ce nelegiuiţii nemți fără

de nici o pricină vrednică s'aii porniti asupra acestei pravoslavnice țări, a cărora
pornire nici este, nici pote fi pentru altii sfirșită, fără de numai,să jăfuiască unde

Isronra

„Cu t6te frumesele
isbânde

ante-gardelori

oraşe, fiă dupa

şi rusesc, abandonă
acestori

fugari

lor, unde

austriace,

deprinderea
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la (6ră și. la oști,

deja câsligate de ostire

conira

casele

apeluri

RomâxiLoni

casele lor și cmigreză.

nimeni

nu-l

va

tote

din

ca

părți

Şi din

de spionii austriaci”

N. Mavrogheni

prin care îl îndemna
supăra

micile:

unele

multi locuitor
- din sate
i

vechiă, fiă ademeniţi

o proclamaţiune

cu

și de chiar țăranii

cu nimica,

să

căci

adresezi
revină

la

proviziunile

ce vorii da la oșteni, li se vorii plăti directă de el, din lefile ce-ati.

Poruncl strașnice sau dati

să nu fiă nimeni

din

locuitori supăraţi

cu nimica, ci ap&raţi de ori-ce jăfaitori numai să nu asculte de vorbele

înșelălre

și de făgăduelile

cu care imblă vrăşmaşii să-l înșâle ...,

vorii pute ajunge, să calce și să robâscă pe fraţii noștri crestini și se facă răutate
țerei, avemiă nădejde la dreptuli judecătorii și pr€ putemiculii Dumnegei și la
ajutorulă pr6 curatei Maicei sâle și alii tuturorii sfințilorii, că se voră, întârce

ruşinați şi vorii fi bătuţi de cătră ostile împărătesei și ale nâstre, după cum iată.
am și luatii 'astăqi vestire de bucurie că și 1a.......(9)

unde sai arătatii, lovindu-se

şi aici pretutindenă

ostile nâstre și biruindu-i s'aii întorsii rușinați, “Yar

-

mai vârtosii la plaiurile Secuienilor cu ciomagele i-aii loviti și goniti. Dreptii
acea nu lipsimii a vă însciința de aceste și a vă scrie, că nu trebue să vă îngrijaţi -

de Gmeni ca și voi, la care este âncă îndoită și întreită frica,

nici se cuvine a

le da pricină de îndrăsnâlă cu sfiala vâstră, ci luândii pre Dumnegeii întru ajutorii
și încingându-vă mijlâcele vâstre cu briulii credinţei, să îndrăsniți să iurudisiți

cu inimă întinsă ca să-i loviți și să-i sdrobiți când se vorii arăta, Și celit ce vu

face biruință

şi va aduce

la Domnia m6

capii de vrășmașii

neamţii,

unulii ca

acela va lua dela Domnia m6 500 talere și-lă vomii cinsti cu cinste și dregttorie

care a altă vreme nu pote dobândi, ca pe unit bărbatii vrednici și viteazii fâcândii
şi pre toți neferii lui 'privileghiaţi şi nedajnici în veci
; și nu numai voi care v'aţi
ostășitii veţi av€ în parte milele dela Domnia m6, că veți fi pricină pentru toți pămân-

tenii de obste a câștiga dela pr6 puternica împărăție ipolipsă buni și a reversa

sf. s€lo de cătră vrăşmașii aceștia, pre care însuși Durmnedeii îi va bate, după
nedrâptă pornirea lor. Lângă acestea trebue să socotiți că și detori suntem « ne

“pune viața pentru fraţii creștini cei de o lege cu noi și pentru patrie și pentru
dragostea pr€ puternicului împărati Sultanii” Hamiti, sub ali căruia skeptru (!)
ați trăită și vați chivernisitii voi și părinții voștrii, după cum şi Domnia m6 gata
suntem dimpreună cu voi a ne jărtfi la întâmplare de trebuință pentru dragostea
pr6 puternicului împărati Sultan Hamit și pentru țâră. Și iată de aicea vă vom
proftaesi Domnia m6 totii felulii de imdatii şi nu vă vomii lăsa nici cum fără de ajutorulii cel cuviinciosi când va fi trebuință. Ci dar să vă vedemii, fiilorii, acum

este vreme când trebue să vă arătaţi fieși-care slujba și vrednicia și rugămii pre
milostivulii Dumnegeii ca să faceţi isbânda aceea care o și nădăjduimii. 1788,

“Februarie 29..

Zatoria Româniloră de V. A. Urechid,

TOM, II. 13%

Aa

în urmă milele ei cele bogate cătră toți, când prin silința și osirdia vâstră se
voră isgoni vrășmașii din țâra acesta. Și pe lângă acestea veţi av€ și dela milostivulă Dumnegeii vrednică resplătire pentru mântuirea şi isbăvirea, zidirei mânilor
a

Y,
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Că cel ce se amigescii

A.

dela credința (cătră

mejdie de viaţă vini.....
Mavrogheni: termină

Uneenră

dicândă,

ț6ră) şi se înşelăla pri-

N
crestin6scă

că și-a făcutii dâtoria

mai 'vestindu-le o dată și că nu mai are păcatii decă eșindu apoi
însuși la partea locului, va fi val! de acela. ce-lii va afla neurmălori:

«nu va scăpa de robire și de sabie...» (1).

|

(i) Eată întregi actulă analisatii pe scurti :

din
3 Cărţi deschise cătră locuitorii fugari ca să se întârcă la casele lor,
|
Aa
”
1788, Martie 3.
» sănătate,
«Tuturorii locuitorilorii de prin sate şi orașe ot sud ......
vostre
de obşte vă facemii în seire, că fOrte ne mirămii Domnia ms de urmările vâstre
locurile
și
casele
la
de
u-vă
risipind
faceți
că
și de mişcările care auţimi
atâtea Tin
și ascungondu-vă, în potriva învețăturilorii și cărților prin care întru
voi tâtă
pentru
avemă
m6
Domnia
că
dură wamit scrisă și vaii încredințatii,

nică să vă
purtarea de grijă cu durere de inimă şi cu milă ca să nu vă bântuiţi,
tii, neadormi
facemi;
primejduiţi într'acâstă vreme și pentru truda, şi ostenela ce
vărsămil
și
greit
în
ii
cheltuim
e,
petrecer
diua și nâptea, priveghiămii pentru a v6stră

hasnalele

nâstre şi pentra aceea am orânduitii și la partea locului atâta oștime

ă, ca să nu
ca să vă păzâscă și să vi ștrăjuiască, atâtit pre voi de cătră vrășmași
vâstre
locurile
din
ându-vă.
înstrein
vă calce, scii să vă hăpâscă și să vi robâscă
averi
vâstre
ale
pentru
și
cât
vâstrey„
e
rudeniil
și
e
și despărţindu-vă de nemuril
ri, ca
învățătu
şi
porunci
e
strașnic
date
avemii
le
ostași
cărora
,
risipâscă
să nu se
cu voi
să nu vă Dântuscă, sii să vi facă niseai-va sili și jafmă, ci se petrâcă
care;
,
împărati
ului
puternic
pr6
ai
sunteţi
ce
raiele
bine și eu blândeţe ca nisce
fața în
de
vedeţi
le
aceste
când
Apoi
voi.
pentru
sângele
vărsa
a-și
ai porunca
și mișcări
faptă, că le facemii Domnia m6, pentru ce voi faceţi urmări netrebnice

la pricu care dați pricină de bănuială și înşi-vă aduceți lucru la sfirşitii reiivă și scriemi
iată
și
acâsta
de
mâhnitit
ne-amii
forte
că
sciți,
să
ii
adevârat
cu
mejdie?
și vă mai sfătuimit pe toţi: căutaţi de vă adunați fiesce care pe la casele și pe căla
locurile vâstre și ca nisee credincise raiele staţi pe loc şi nu vă temereţi
să nu ve
Domnia me grijimii nu numai pentru vrăjmașii nemți şi vă apărămii ca

calce, să vă hrăpâscă, ca şi despre 6stele nostre să nu fiți bântuiți, arătându-vă
însă cu supunerea, și credința acea ce se cade unorii raiele credinci6se, spre a da

cu plata
ajutorulii celoriă. trebuinci6se de hrana oştilorii nstre din cele ce aveți,
amăvă
Nu
l€fă.
me
Domnia
vâstră de la ostași, fiindii-că pentru aceea le dămii

gireţi la vorbe înșelătore și la făgădauele cu care ămblă vrăjmaşiă să că înșale, că
adetote acelea sunt vremelnice și în zadar, cari nu pote avea nică un temeiii
prila
înșală,
se
şi
credință
văratit și care aduci pe cei ce se amăgescii de la
mejdie de
la, vorbele
folosit alt,
aveți a da
pătimi.

viaţă. după cumit pildă aveţi a vremmilori trecute pe cei ce s'aii înșelati
şi îndemnările vrășinașilorii, scii la ale nepretinilorii ai patriei, că n'aii
decâtii în cea după urmă în robiciunea frațilorii creștini, pentru care
s6mă și înaintea lui Dumnedeii pentru ceea ce din pricina v6stră vor
|
|

Dreptii acea ascultați învățăturilorii ce vă dâmit părintesce şi domnesce și
fiinâii următori la acestea ce vă seriemii, întorcându-vă fiesce carele, ca să andimii.
7

Isronia Ronâxironă
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ALI.
Protecțiunea acordată Românilori
Cu

tâtă aprinderea

resbotului

din Ardlă,

contra Austriei,

Mavrogheni

scie

deosebi dintre dâșmanil ț&ril pre românit supuși austriaci. Așia
vedemi

că îngădue, cu pilaculu săi din.5

să-și țină oile în țâră,

numai

Martie

ordonă

1788, .bârsaniloria ardeleni

ispravnicilori

de

Rămnicul-

Sărat, Buzău, Saac, Prahova, Dâmboviţa și Muscel,
să nu-i îngădue
a sui oile la: munte, ca să evite corespondența prin ci cu
austriacil (1).
Chiar și mail târdii când r&sboiulă e mal aprinsti, Mavrog
heni

este bunit pentru ciobani ardeleni și % lasă în ţ6ră
prin următorulii

pitaci alu Divanului:

cu

vitele

lori,

i

Cartea bosriloriă la biv vel 3 vist, Anareiit epistatulii amândur
ori plaiurilorii din sudiă Saac, ca «sndiţii ce se află cu oile loră la
paşune aici în pămâatulă țărei românesci, după a lorii cerere ce aii fostii făcutii
în urina, deschiderei răsboiului, spre ali se da voie să trâcă în lăuntrulii cu
i6te -vitele' lori,
măcari că li s'aii dată de cătră M. Sa Pr6 Inălţ. nostru Domni
slobodiciune
ca să fie nepopriţi și ai și serisii poruncile M. Săâle la toți vătașii
pluiurilorii
cumii și la D-lorii ispravnicii jndețeloră, ca să le dați drumulii
să se ridice cu
tote vitele lori să mârgă în lăuntru neopriți. Dar fiindii-că d-ta
acumii ai însei-

ințată, M. Sele lui Vodă, cum-că sudiţii ce se află în partea locului
româe cu oile în pământulii țărei să și le pască aice, şi făgăduescii cer ca să .
că tâtă
brânza

ce vor face să o dâe la neguțitorii de aice, pentru trebuința capanul
ui
_ împărătesei, rugându-se a li se da voie a cunpăra malaiulii
pentru demâncarea

celorii co se află cu vitele la pășune aicea; la care acâsta cu tâte că li aii
trimisi
a
.
în puține dile, că vaţi adunati şi vă aflați pe la casele v6stre, cu sîrguinț
a de

ajutorii la împlinirea, celori trebninei6ze oștiloră n6stre. Iar cândii nici'acu
mii nu
veți înțelege, atunci să sciți, că Domnia nâstră tâtă datoria creștinscă ne-amii
făcutii-o de ami eșitii din pecatii și cândă vomii eși înșine afară la partea
locului,
va fi vai de acela ce-l vomii găsi neurmătorii : nu va scăpa de robire și
de sabie;
iar cei ce nu se vor sminti din credința lor și se vor afla nestrămutaţi
de pe la
loci și slujindă și ajutândii cu cele ce potii la trebuinţele -oștilorii nâstre,
unii
ca aceia veţi ved milele Domniei mele de faţă spre voi și veți câștiga privileg
hiuri
cari nu le puteți dobândi la alte vremuri, rămâindii nedajnică în tâtă viața
vostri

și pentru puţini ajutorii ce faceţi acumă oștilorii nâstre veți dobândi mai mult
și vetă câștiga îndoitii și întreit și veţi fi pricina a câştiga și cei-l-alţi pământe
al voştri nume bună de la Devletulii prea puternicei împărații prin arttarea ni și
ajutorul Domniei mele când ne veţi asculta». 1788, Martie 3.
Cod. XVII, fila 272,
(1) Cod. XVII,

fila 273

verso.

V. A. Uncuiă
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RI

să urmeze, dar deosebitii ne-ai
M. Sa Vodă răspunsii prin cartea M. Sâle cum
scriemit întracestaşi chip,
săi
itii
ehiămatii și pre noi M. Sa și ne ai porunc
remâindii aice în țâră nu
ă
cum-c
ii
chezaș
ce
cum-că de vor da sudiții vredni
potecele plaiurilorii, nici înşii «i,
vor av6 nici un felii de ămbletii și trecere pe
trimete de aici în colo, sâii de
a
lori
pici Gmeni de ai lorii, nici rade de ale

acolo aici, cu nici un felă de pricină și de

trebuință,

nici

corespondenți

prin

nică vre-o zaherea nu se vor cerca
scrisori, nică alt-felu de spionlicuri nu vor face,
cu ferire de tâte acestea, căue
petrec
a căra peste hotari de aici acolo, ci vor
t6te rusumaturile visteriei
plăti
vor
cumcă
și
ii
tândy'și numai de hrana vitelor
de nici o împotrivire, cum și
Domnesci la vreme, după vechiulii obicei făr
moşii şi ale munțilorii, nepăde
cale-l-alte obiceiuri și dreptăţi ale stăpânilorii
și d-ta la tote acestea, câ
inţeză
încred
te
de
şi
gubindă pre nimeni de nimică
care să aducă vre-o nevoie ţărei
nu vor face vre 0 urmare împotrivă, printr'ascunsă,
a rămâne cn oile lori

iţi
și nouă, și d-tale. e . . - - e AȘA să primiți și slobog
cu ei aicea în partea
sunt
câți
la
pace
da
vei
le
să și lo pască aici în ţârăși
pentru mesgere în lăuntruli, .
locului a nu-i sili și a nu le face nici o supărare nciosi
t, numai pentru de mântrebui
şi le vei da voie a cumpăra și malaiuli celă
e acesta căși ducii
numel
cu
,
cnteze
se
nu
să
lar
carea, lorii și a ciobanilori.
merinde

pentra

demâncarea

ciobaniloriă

la oi,

a trece măeariă

o oca în lăuntru.

nu lipsimit aţi scrie și noi
Ci dar, după luminată porunca M. Sâle lui Vodă,
să întăresci forte tare potecile
și
uimi
povăț
te
cum
ca să urmezi întocmai, după
ii de-a trece, că aşia ne ai
şi tâte locurile hotarului, ca să nu pâtă găsi mijloc
chipii veţi urma şi pentru
estași
- poruncitii M. $. Vodă săți scriemii şi întrac
să nu se facă vre unii
D-tale,
asupra
dată
este
plaiul 'Teliajinului, fiindii-că
primejdia domnescă şi să
“cusurii, că apoi nu te vei putea miîntui de urgia și
avemii rispunsit» (1). 1788, Maiii 22.

La Marie

6, anulii 1788 Mavrogheni permite lui Ioniţă Lungu

cu alți LL sudeți
suditu, care a avulii prăvălie în Pilesci, ca împreună

bărbaţi și muleni şi cu toti avutulii

lori să se retragă în Transil-

vania (2).
gheni cere de
Ba mai multă, cu un cavalerismă de laudă, Mavro
şi agentuli
la Porlă voie ca să permită a eși din f6ră nesupărati

Austriacii Sior Marchel (3).
(1) Cod. No. XVII, fila 301.
(9) Cod. XVII, fila 275 verso.
pentru întor(3) «Cartea dată la divanul ţărei românesci de Sior Marcheli
Il e după
Martie
1788
din
lori,
cerea sa și supaşilorii astriacesci la patria
recun6sce
i
Marchel
odă.
heni-V
Mavrog
Nicolae
lui
cererea
furmanulii dobânditii la

rămasii în ţeră
că Ii s'a dati voie să iasă cu toţi cu totii avutulii loril. Ai mai
după care se
e,
afaceril
tevmina
vorii
5, aretaţi anume, până ce-și

numai sadiţi
vor libera şi ei în siguranță».
Cod. XVII, fila 284,

ISTonIA Româsitonă
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XLĂL.

a

Planuli, de răsboiă ală Austriei. Mavrogheni împăncză
pasurile munților d, Apel la arme ali tuturora! Austriacii
Jiul de-susă și la Câmpu-lung..

la

Făcândit din Timișora și localităţile vecine locul de centru alti
oșlireă sele, Impăratulă

Austriei căuta,

prin

aripa

drâptă

să invadă

Serbia și Bosnia, ca să fiă siliți Turcil a-și împărți oștirea și a se slăbi
în Principate. Cu aripa stingă Austriacii se îndreptaseră prin Bucovina
spre Holin, ca să-și dee mâna cu stea alială rusescă. Oil câtii de
mare

era

relativă

oștirea

austriacă,

înlinsă

pe

un font

de

atacă

dela Hotin la Bosnia, acestă oştire nu era în stare de a lua ofensiva
în ori-care -punctă alu frontului ei. Negreșilii și Mavrogheni cu Turcii,
credendu- -se dâtori a ţine pepii Austriacilorii prin tâte punctele pe
unde ei ară fi puluti strebate în Moldova şi Muntenia, cădură Și el
în greșela austriacilori, împrăştiindu-și toti mai multă forţele. Ce-I
dreptuli, Mavrogheni avu ochiulit mal multi aţintită la Focșani, ca
să împedice de a îi învăluit pe acolo de neamicii şi apol să se alle
între focul austriaciloră de pe holaruli munţilori. și ac6 oștire ce
arii fi r&sbitii pe la Focşani. Dar nu mat puţinii Mavrogheni caută
să apere pasurile principale ale Carpaţiloră dintre Ardeal și (&ra
muntenescă.

După ce prin proclamaţiunea ce ami

adusii mal

sus

N. Ma-

vrogheni rechiamă pre fugari! din sate şi oraşe, apoi în 5 Martie
același anii, el adresâză o specială proclamare numai călră locuitorii
din. orașe și terguri, obligându-i" a lua parte activă cu stea la apă&rarea localitățilorii unde locuescă: «Ca nisce raele credincidse să
slați dimpreună cu ostile nâstre la vre-o , intomplare de năvălire a
vrajmașiloră, sărindi cu micii cu mare, .
. Și avemii nădejde la mila.
lui Dumnedeii că veţi birui, după cum sai înfrântă și pe la alte

locuri unde Sai ar&talii până acumi (1).

(1) Proclamaţiune la locuitori, din 1788, Martie 5.

«Tuturorii locuitorilorii de prin oraşe şi târguri ot sud.

iarăşi de obște vă facemii Domnia me în scire,

că pentru

.....

a vâstră

bună pace

|:

V. A. Uneculă
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Intre acestea

putu

nu

Mavrogheni

de atâta oştire cât

dispune

să trămită și la estremitatea Olteniei. Pe acolo oștirea austriacă aflând
nepăzite trecători în munţii Jiului-de-susă, ai intrati și înainlară
până la târgul Jiului, pe când alte cete austriace cercară se înainteze

la Câmpu-lung şi Rucăr. Oştirea română unită, cu cete din oștirea turcă

ai isbutiti însă în primele qile din Martie să isgonoscă — cu pagube —
pre austriaci din Jiă și săl scotă din țâră. La Câmpul-lung sa. întâmplatit asemenea luptă, în care austriacii fură învinși și fugăriți până peste
hotarele Ardelului. Noi dămii în notă buletinulit acestori victorii, din 8

Marte 1788 (1).

Domnitorul

i

ocasiune din acâstă. victorie,

ca să

şi strejuire, care trebue să aveţi într'acâstă vreme spre a nu vă călca și a vă hrăpi
nescare-va vrăjmăși ai împărăției, avemit t6tă purtarea de grijă diua și n6ptea cu
durere și cu milă ca de nisce raele credinei6se și supuse şi pentru acea amii

vânduiţii la tâte trei trebuincise părțile locului îndestui ostași precumii a-ţi vădutii,

cărora, ostași strașnici porunci le-am dat Domnia m6, ca să petrâcă cu voi raele
cu blândeţe și su bună orânduială, dându-le trebninci6sele sacherele și lefi dela,

visteria Domniei mele, ca să nu fiți voi supăraţi și năcăjiți, și așia veţi fi şi despre
vrășmașii nemți feriți cum şi despre oștile nostre nu veți păți nici un râii. Drepti
acea fiți veseli, nu vă întristați, nici vă risipiţi cu strămutarea, şi cu fuga de la
. și locurile vâstre, ca să nu scadem
casele

cu acâsta din credința vâstră și veți

da o pricină de bănuială, ci că nisce raele credinci6se să staţi dinpreună cu
oștile nâstre la vre-o întâmplare de năvălire a vrășmașilorii, sărind cu mici cu
mare ca să le staţi înpotrivă şi să-i loviți, Și avemii nădejde la mila lui Dum-

nedeii că veţi birui, după cum s'aii înfrânt și pe la alte locuri unde s'aii arătat

până acum și cine va fi bărbatii vrednici și va arăta slujba în fapta cu osirdie

asupra: vrășmașilorii împărăției, unulit ca acela va câstiga mili vrednice, care nu
le pâte dobândi la alte vremi, făcendu-lii Domniame nedejnic în vecă; cumii înpotrivă,

coli ce se va sminti din credința lui și nu va urma datoria acea ce este datorii

după lege raelele cele supuse cătră stăpânitorii ce Dumnedeii le-ai datii şi se va
amăgi și după înșelăciunile vrășmașiloriși a voitorilorii de râit patriei, unulii ca

acela nu numai lui îşi va pricinui sfirșiti văii, ce și celor-l-alţi fraţi creștini primejdie de viaţă și robiciune, pentru care vorii rămâne și vinovaţi a da s6mă
înaintea, lui Dumnedeii.
Ce dar urmaţi după învăţăturile care părintesce vă sfătuimi și care v'amii

sfătuită într'atâtea ronduri până acumii, ca să nu vă căiți pe urmă». 1788, Martie 3. |

Cod. XVII, fila 275.

(1) «D-vsstră agalelorii, i boerilori

tani: și tuturorii
sănătate,

|

zabiți,

i polcovnici

bulue-başi,

căpi-

ostașilorii ce sunteți orânduiţi pe afară în țeră Domniei mele,
”

,

«De obște vă facemii Domnia m6 în scire, ca astă-di ne-ai venitii alii doilea
veste de bucurie a biruinţei și a vitejiei ce ait făcutii purtătorele de biruinţe oto-

manicescele oștiri și ale nâstre de la Câmpu-lungii asupra vrășmașilori, care
oştiri năvălindii cătră dânşii cu celii obișnuitii iureşii alii lorii i-ait gonitii nu numai în trecutele qile până la Rucăr, ci trecândii podulii ai iurudisitii în Iăuntru în
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îndemne cu intusiasmii ţâra și. ostașii la noue lupte și victorii. Și
pentru ca îndemnulii să fiă mai eficace, Mavrogheni trămite carte de

r&spunsi la căpitanii săi, lu! cămărașu alu duoilea, și la Buluc-bașit
sei Spiru şi Luca cari at repurtat victoriele mai susi ar&late, prin

care cărți de respunsă spune că pre al duoilea cămărașiu, îlu ridică
la rangulii de mare serdari «şi facemi totii nmulii Și casa ta ap&rală de tote dăjdiile visteriei și alte multe ȘI să aibl și cămărășia

ali duoilea arpalăci». Lui Luca Și Ipir (si Spir?) îl «cinstimă cu
paiaoa polcovniciei Craiovei». Cu cartea lui Mavrogheni e trămisii

anume boierii dela Divani

cu trei caftane

ca să-l îmbrace în tabără.

Domnitorulii intinde resplălirea și .la polcovnici și la calane:
hărăzimă privilegiul ca în totă viața v6stră să fil ap&raţi de

«vă
tote

dăjdiile și orânduelile visteriei. Și de va fi căduti vre unulu din voi

în r&sboiă, hărăzimă

acestă apărare fiilor sti, cari prin sciința vostră

luândi adeverinţă dela d-lui Caimacamul și dela.d-lor boterii Divanului
Craiovei, să vie la: Bucuresci ca să li se 'dâe și cărți din Divanului

Domnie

mele

pe acesti privilegiă....

Mavrogheni mai trămite și 500 taleri cari să se împartă tuluroră
de vel serdarulii (1).
pământurile lori și pe unii dintr'enșii i-ai omoritii și pe alți mulţi i-ai rănită.
„Ne-a adusă și atâtea capete de vrășmași și vii și mulți. Asemen6 biruinţe ai
făcutii și oștile nâstre de la Craiova, atâtii otomani câtii și creştini, care dândii

năvală aă mersti la Tergulă-Jiului şi de acolo gonindă pe vrăşmașii.și lovindu-i
ai omoriti mai mulți; ne-ai adusi și de acolo capete de vrășmași pr6
multe și vii robi, ait prinsi și pe unii băraictarii cu baiaraculă lui și pe toți.
cei-l-alţă “vrășmași i-ai gonitii până la hotarele lor. Acestea vi le însciințămii și ca,
să vă. bucuraţi și ca să le vestiți la toți ostașii noştri ce se afla acolo, arătându-le
pre largă cu buna înţelegere neputința vrăşmașilorii și dându-le îndrăsn6lă la năvălirea cătră dânșii. Ce darii acumii cândii S'ati făcută la toță cunoscută neputința

vrășmaşilor, nu perdeţi vreme, ci săriți cu'neîndoi6sa nădejdie şi prin Dumnedeiasca
putere și a nâstră blagoslovenie iți veţi birui și îndată să avomii veste de bucuria
vâstră, pentru că milostivulii Dumnedei îndestule semne și începuturi bune ne-ai

arătată și ne artă cu biruința ce dă ostilorii nâste asupra vrășmașiloriă și rămâne

numai la gaivretulă D-vâstre zabiţilorii și ostașiloră Domniei mele, ca să faceţi
îndrăsndla ca nisce barbaţi vrednici. Drepti acea urmaţi după cumii vă scriemii
şi să vă vedem fiilor!!!». 1788, Martie 8.
”
Cod. XVII fila 27$.
o
„ (1) «Boierul Domnici mele ali 'duoilea cămărași i slugilorii Domniei mele
Ipir şi -Luca buluc-bașiloră, î vouă catanelorii, ostaşiloră Domnici mele ce aţi
purtati cu credință și cu vitejie și aţi făcutii biruințe asupra vrășmașilorii pre

puternicei împărății, sănătate. Cartea ce ați trămisă la Domnia m6 vestitâre fiindii

-
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Pregătivă

de intrare a luă JMavrogheni în Ardeal.
lui cătră Ardeleni.

Incuragiali

vrogheni să

de

dispune

isbândile “mici

să

dela

intreîn Ardâlă.

Jiu

și

Manifestulii
Ma-

Câmpu-lungi,

în

Atunci

cursulii

lunel

o

dămi

Martie 1788 adresâză. Brașovenilorii o proclamaţiune, “care
“aci integrală, fiindii forte curidsă și importantă :

din 1788 Mautie. :
Cărţide înscințare către locuitorii dela Braşovii,
bisericâscă și mireparte
Brașovului
ținutuli
din
«Taturorii locuitorilorii

n6scă, cu dregătorie politicâscă și ostășescă, sănătate

şi

toti binele vă poftimii

de biruință ce puterea lui Dumnedei vaii hărăzitii asupra vrăgmașilori,

0 ami

primitii și veselindu-ne ami dată mulțămită mare lui Dumnedeii pent:u ajutoiulii
de obşte,
ce vaii făcuţi și pentru credinţa și sîrguiala cu care vaţi purtată

pentru cinstea Domniei mele și a ţărei. Iată și Domnia me vă facemă cuviinci6să
resplătire și pe tine ali duoile cămărașăi ca unii credinciosii boierit alti Domniei
mele, iată te cinstimii cu dregătoria serdăriei celei mari și facemi totă nemulii
și tâtă casa ta apărată do îste dăjăiile visteriei și alte multe și să aibi și cămă-

rășia ali duoilea arpalâcii ; iar pe tine Luco buluc-bașa și pe fine Ipir
bașa vă cinstimii cu paiaoa poleovniciei Craiovei şi dămii Domnia me
pentru acâsta boierului Domniei mele .... Post ce Sati orânduiti cu trei
de aie din -Divanuli Domoiei mele ca să vie în partea locului și prin
d-sale caimacamului Craiovei, ori unde vă va întâmpina se vă îmbrace

buluc- .
volnicie
caftane
sciința
umerile

vâstre cele credincisse cu caftanele Domnici mele cele hărăzitâre de cinste şi se
vă numâscă

cu mai. susii numitele boierii.

Și voi.boierilori

Domniei mele pol-

covnicilorii să fiți iarăși apăraţi de tote dăjdiile visteriei. Iar voi cataneloriă credincăoşi ostași ai Domnici mele, ca unii ce vaţi purtati cu credința cea curiincisă cătră Domnia me și pentru aceea v'ați învrednicitii de cătră puterea cea

Dumneqeiască a fi biruitori ; vă hărăzimii Domnia me privilegiulii, ca în t6tă viata
vâstră să fiți apăraţi de tote dăjdiile şi orânduelile visteriei și de va fi căduti
vre-unulii din voi în răsboiii, hărăzimii acestă. apărare fiiloră si, cari prin sciința

vostră luând adeverinţă dela d-lui caimacamuli și dela d-lor boierii Divanului. Craiovei să vie la Bucuresci ca să li se dea și cărți din Divanulii Domniei mele
pe acestii privilegii. Şi iată vt trămitemi și darii taleri 500, care să vi se imparță,
prin mâna d-sâle vel sărdarii. Cu toţi dar acum remănândii împărtășiţi de domnescele n&stre daruri ce am făcutii spre resplătirea acestei credinţe ce aţi arstatii,

acumii să vă sîrguiți

iarăși totii cu acesti hairetii și credință, ca să aduceţi Și

altă biruinţă asupra vrășmașilorii, cu ajutorulii marelui Dumneqeii și a blagoslo- veniei Domniei mele, ne avendi nici unii fel de îndoială că iarăși după părin-

tesca și domnâsca nâstră datorie vă vomii împărtăși de altă cinste și mili, atâtit

pentru câ să remâie mulțămite ostenelele vâstre, câtă și pentru a sta pildă și
altorii slugi ai Domniei mele, ca să ne slujâscă cu credință și cu dreptate. Și
tu postelnice, sevârşindă porunca Domniei mele, să aducă adeverinţă dela toţi cei

mai susii numiţi și însciinţare dela d-lui caimacamulă Craiovei; hotărită într'acestii
chipii să urmeză, că acâsta este porunca Domnici mele». 1788, Martie 8.

|
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de la milostivuli Dumne

deii să vă dăruiască! Vă facemii Domnia m6 în -scire,
că
din cesulii ce s'a stricat pacea dintre Inaltul Devlet
ii cu împerăția Rusici, am
avutii desăvârşiță voie ca să aducemi aci în princi
nostru din tote părțile
mulţime nenumărate de ostaşi, însă iubirea de menipatul
şi
fir6sca
miloserdie ce dela
Dumnedeii ne este în inimă sădită, spre a nu îngreu
na norodudeliă
aicea,
. ne-aă
zătignită, mai vârtosii aflându-se aicea în principatuli
i nostru sumă de sudiți din
vecinătate, atâti neguţitori, câtii şi de altă stare
sâlășluiți, ne amit - îngrijată:
pentru a lor pază și fericire, ca nu cum=va să li
se întâmplă primejdie de viaţă,
atingere de cinste și pagubă câtă de puţină la
avutulii lori. Dar fiind-că far
de veste și făr de nici un cuvânti de dreptate aii
deschisi răshoiii și împărăția

n6mţului

în potriva Devletului, și vădândii mișcări necuvi
împărătâscă și creștină, căci până a nu se vesti stricar inci6se la o pers6nă
plaiurile țărei nâstre manifestună îndemnătâre de a'Și ea păcii ati semănatii prin
eși norodalii din cuviineidsa
supunere, cuprindendiă întinsele o hotărire desăvîr
șită pentru cele viitâre, care
numai unui Dumnedeii sunt sciute, că singurii este
a totii puternicii, și îndată
după acâsta nu numai locurile Devletului ati călcati
i, ce încă ai intrată și în
hotarele principatului nostru,ai hrăpitii din supușii
noştrii, s'a vărâtii și în mănăstiri vecine de hotari

și ai turburatii cu toti felul odihna norodului acestuia, fâră de a nu socoti vărsarea de sânge ce aduce
acesti felii de urmări și
mai vârtosii nepurtânâii

grija nici măcar” de înșiși sudiţii
ca să nu se primejăudscă; pentru acea dar siliți
am fostă
țime de oste, nui numai spre în potrivirea acestoră
mişcări
spre răsplătirea nedreptăţei care s'ai pornită asupră
-ne. Și

ca și noi asemenea fără de veste să ne Pornimă

lori, ce erai aicea,
ca să aducemii mul
crășmișesci, ci încă
cu tote că se cuinea |

și intrândă

cu

şi o să vă câștigați liniștea și ocrotirea avutul
ui vostru, şi să vă
îndestulaţi de privelegiuri pline de milostivire și iubire
de 6meni și cei politicesci și mai vârtosi

i cei ostășesci, cu adăugire de întreită plată de I6f4,
detoti felulii de haruri dela. Dumnedeă, fiindit oerotițȘii sub
oblăduirea ce cu totuli odrășlesce roduri ale credinţ
următsre propovăduirei
a sfântei, evanghelii; iar de care cumvași nu veți.da eiascult
are sfatului nostru,
iată ne spălămiă mânile de vinovăție pentru sânge
le.ce are să se verse și pentru
înfricoşata, junghiere și amară robie a soțiloriişi a copiilori
voştri și pentru foculii
osebitii veți căştiga

şi prada ce

are a se urma cu desăvârșită prăpădenie
ului ce se va călea de
ostași. Care tâte acestea socotindu-le numai ne aducipământ
mare
scârbă și mâhnirea
sufletului si nici

într'unti chipi nu amii voi perdarea și stricăciunea vâstră,
dar nici
putemiă a mai popri mulțimea oștilor ce sunt gata a năvăli
acolo în lăuntru despre tâte.
părțile, și nădăjduimă la mila pr6 puter. D-qeii ce este
răsplătitorit nedreptăți și
ocrotitoră celorii asupriţi, cum câ ne va ajuta și va încunu
na oștile nâstre cu biruință și cu
. Acâsta vă însciințămii și fiți sănătoși. 1788 Martie (ID).
RN At anunt isbândă
ein
,
(1) Cod. XVII,

fila 287,
*

z

cu cel mai de cinste și de credință şi mai de vîstă
obștea de acolo în
sorocii de qile ... ca să le aprobăluimii și să le întărimdintre
it
cu
domnescile nâstre
hris6ve

one eee i asta

ajutoruli luă
aici în lăuntru să pricinuimii vărsare de sânge, robire
și
pergar
e tututorii celor-ce pornirea ostașilorii i-ar fi întâmpinatii; dar
iarăși creștinâsca n6stră
datorire și firâscă cesplachuie ne-a poprită de a
ne porni fără de anu vă face
ântâiit seire, cum-că venimii, și ntăiă să ră sfătui
mă pentru binele ce vă voimă
ce se vă dați înșică supunere făr de rtsboi și împolr
ivire și se vă alcătuiți iarăși
lu acestă principată de unde vați desghinaliă, şi vă
primimă cu ori-ce legături și
pricileghiuri vă veţi socoti înşi-vă a vă fi mai de
folosi,
câscă, câtşi ostășescă, i politicâscă. Care aceste. capitu atâti la partea ' biserilațione ni le veţi trimite
Dumnedei

ID»
S.
Lb.»

..
.
,
V, A. UnecuIă

Lectorulii va observa

vorbele: din mani-

cu emoţiune, credemi,

împofest : „Să vă daţi înşi-ve supunere fără de râsboiii și
(Valachia)
trivire şi se v6 alcătuiți iarăşi la acesti Principatu
nu pre se potii
de unde vaţi deseninatiie. Negreşitii, istoricesce

lui Mavrogheni,
explica vorbele aceste, dar ele ne_arstă, că mintea.
încunjuraii, era
ovi a celorii din boteri cari nu-lii părăsiseră și-lu
Româniloră
conscientă, de comunitatea de naţionalitate cu Muntenil a

inaţi»
Ardeleni, pre can Domniloruli îl invită să nu mal fie «desgh
de mama

|

patrie.

XLIV.

Movrogheni Iăudati la Constantinopole. Darurile Sultanaluă
trămise luă Mavrog gheni: baterie de tunuri. Nouă tradări. Confiscarea averilorii Jianiloră, a li N. Topliceanu ete. Austriaciă
trămită

ale

bă

cărți

N.
|

la

Craiovă,

cercul

proviziună.

Mavrogheni. Sătenii ademeniți
cătră ei. Volintiri,

Noile

de Nemţi.

circulări

Apeluli

Intrigile bolerimei nu sunt băgate în semă la Constantinopole.
Domnitorului N. Mavrogheni se bucură de c€ mal bună opiniune la
Portă și marele Amiral mare decât a se lăuda de ceraculii stu.
Sunt convinși la Divanului turcescii, că Mavrogheni este celă mai
vrednicii oșteană. şi că serviciile lui, în timpul resbolului, vorii fi
de mare

utilitate Turciei.

Scirea de norocitele prime resultale dobândite de cătră Mavro-

.

gheni la începutuli campaniei 1788, sunt primile cu mare bucurie
la Constantinopole. Atunci Porta dăruesce Domnitorului Munteni uni
numeri considerabilu de tunuri. Acesti dară l-amă aflată consignată .

în condica No. XVII (Arhiva Statului)

fila 291,

cu litere mari și în

Iszonra: RomâsIonă

colre roşiă,
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i

Oștirea austriacă, ce reshbisă

în judeţulă Jiului,

intrasă

în rela-

(1) «La 1788 sai: trămisi M. Sale Pre Inălţatului nostru Domni N. P.
” Mavrogheni VV. dela Porta împărătescă a pr6 puternicului Devletulii împărăției
tunuri pe uscatii încărcate în care, cari la Mantie 19 ale acestui anii ai sosită
aice în domnâsca curte a Măriei sele în politia Bucurescilori. Deci pentru ca

să fie sciutit acestit împărătescii harit ce S'aii făcutii Măriei sle dela împărăție întru cinste și întru semuulii sadacatlăcului Mărici sâle, s'aă scrisit în condica
Divanului Domuescii ali țărei românesci și sai iscălitii de d-lor veliții logofeţi.
a
“
Si
Vel log. vel log.»

|

Cum

că eraă

în

jâră

ceva

tunuri

şi mai

şi din pitaculă urinătorii alti lui Mavrogheri

«Carte de apărare a lui (George
mejduindu-se râii din foculii tunurilori
slujba domntscă, de nu se p6te hrăni.
şi ordonă _vistierului să-i: continuă 16fa
!

Col. XVII,

fila 297 verse.

naiute

de

acesti

!

”

darui,

-

se

vede

şi diu

olaiură

|

-Tunariă domneseii. Din întâmplare pria rămasii steatii și vrednică de jale, din
Domnitorali îlii scutosce de ori-ce dăjăii
ce a avut până acumii,
!
-
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iuni secrete cu unil boieri din Craiova, şi în genere de peste Oltu.
Neașteptatii sai hainitii de Mavrogheni Hagi Stanu Jianuli Post, ȘI:
fiulii săi Gheorghe, şi Pitarul Nicolae Toplicânu (1) și cari ai fugiti în
tabăra Austriacă. N. Mavrogheni dete Divanului.de Craiova ordine de
sequestrare a averilorii acelori hain(2) cum sequestrasă și confis(1) «S'aii fâcutii carte domnâscă la mânele dumnâlui clucerului Chenis, ca
tâte lucrurile și averile pitarului Nicolae Topliceanu ce s'aii hainitii fugindi la
- vrăymașii împărăției, să-i fie dăruite întru veșnică stăpânire, pentru slujbele ce

aii arstatit și ar6tă dumadlui cu războiii împotriva acelorit vrășmași».
(2) Carte cătră Caimacamul

Craioiei să iae în scris acutulă Jiunuluă

și să trămiţă în scrisă cătră Măria Sa.
«Cinstită

şi

credinciosii

boierulii

Domniei

biv. vel. Post. Caimacamulii Craiovei i d-vâstră

mele

Teodorache

Dibooglu

celor-l-alți boeri ai Divanului

Craiovii, sănitate. Vă facemi în scire pentru Hagi Stan Jianul Post. i pentru fiulii
stii Gheorghe, care, pământânii fiindii al ţerii aceştia ce .este Memlechet al De-

vletului pr6 puternicii Impărăţii, subt a căruia umbră ai trăită îndestulați și s'ail
ehivernisitii petrecândă în mili Domnesci cu dregătorii de boerie şi cu multe
privileghiuri, încă mai cu deosebire acum în qilele Domniei mele, miluindu-se de

cătră Domnia m$ și cinstindu-se cu cinstea de boerie mare, la care aceste tâte
bunătăţi fiindii necunoscitori și nemulțămitori arătându-se, s'ati sculată, în potriva legii, și în potriva datoriei, care se cuvine a av€ cei supuși la stăpânitori
ce dela Dwunneqeii li s'aii dati, și hainindu-se ai fugiti din patria lor, pribegindii

în 'Pâra Neimţescă

la vrășmașii Impărăției întracâstă vreme de răsmiriță, după

care pribegire a lor rămâindii după poruncile Impirătesci, după obicei și după
totă dreptatea, lucrurile și averile lor t6te Domnesti ca a unorii haini și pribegi,
am hotăriţii Domnia m6, ca tâte averile lor celea nemişcătâre, care ait râmasii
Dommnesci, să fie de-astăţi înainte afieroma la hazneaoa apelorii de aici, ot. /oodohul
Pighi de unde se adapă totii noroduli Bucurescilor şi la sfânta Monăstire dela
acestă numită

hazuea,

pentru

care am

dati și domnesculii

nostru

hrisovii

deose- :

hitit cu acestă cuprindere, ca să aibă volnicie epistatulii dela zoodohul-Pighi a
le face zapti, și a le stăpâni biserica şi hazneaua apelorii în bună pace, stringândii și luândi tâte veniturile lor, din care venituri să cheltuiâscă Ja trebuinţele
haznelii apelerii de acolo dela Craiova de unde se adapă norodulă deobşte al oraşului Craiovei, epistatulii de aici dela zoodohul Pighi, iarăși să pârte grijă a
trimite 'cheltui6la cea, trebuinci6să, pentru care venituri și cheltuieli să aibă a
arăta la Domnia m pe tâtă vremea socotâla şi prisosulii ce va prisosi din venitură peste cheltueli, se va orîndui de cătră Domnia m6 unde să se dea, icrăși

la loci -cuviinciosii,

icră cele mizcătore tâte

vindendu-se să se trimită banii la

Domnia m6. Pentru care istă trimitemnii întradinsii pe. . .-. . cu carele primindit acâstă domnssea n6stră poruncă, să aibi d-ta Div. vel. Post. caimacamulii
Craiovei a face catagrafie de tote averile Jianilor: case, prăvălii, acareturi, lvcură, moșii, vii, mori, țigani, dobitsce, stupi, măriri, haine, giuvaeruri, bani, da-
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Și Iordache

aceste le donâză Mavrogheni la hasnâoa
dela actuala şose (orădina Kișelef).

Cantacuzino (1).

apelori

Averile

și la biserica

lut
|

Asemenea purtare a. boiariloriă motivâză
următârea proclamaţiune adresată de Mavrogheni boerilorii dânt
âiu și ali doilea și la toți

locuitorii prin care le dice: -

|

<D-v6

stră boeriloră d'întâi şi ală doilea, polcov., căpita
nilorii, și catanelorii
țărei, neguţitorilorii, breslașilorii. şi orăşenilorii
din Craiova sănătate. De obşte vă
facem Domnia m6 în scire

pentru vrășmașii nemți ce s'aii arătatii la Gorjit că
fiindii
neputincioşi a sta, înaintea oștilorii nostre ati trămis
ti cearșitii cu cărți frânceșci
care s'aii prinsi de către ostașii noștri și s'au
trămisii aicea la Domnia m6, priu
care e scrisă cătră voi acia la Craio
va dregătorilorii și cerii ajutorii de

imdatii

PIN
|
|
torii cu zapise s6ii fără zapise şi ori-ce, tote
prin cercetare bună să le faci zaptă,
să le scrii până la una, apucândă

cu strins6re pe fiesce-care omiă al
le arte întru adevării, și de o parte acum
mai ântâiii să aibi a trimite
me catastih iscălit de tâte averile lor, iâr
de altă parte să pui ca să
cele mișcătâre cu prețul lor cel cuviincios,
şi cu Mumbaşirulii acesta

la Domnia

m6

banii

ce

se

lor ca să
la Domnia
vină tote |.
să trimiți

vor stringe ântâiă “Şi rînduri ; asemend
să urmezi a
trimite și ccă-l-alţi bani, după vîndarea lor,
cu f6e anume iscălită de fiesce-care
lucruri cu ce preţii s'a vîndutii, la care să
nu faci vre-unii cusur. Ji saam receh»,
1888, Martie 17.
Cod. XV,

fila 77.:

(1) Cod. XVII,

fila 28,

o
diu 1788,

a
Martie

ci

_

12, coprinde foia țiganiloră lui Coust.
şi Iordache

Cantacuzino (129 de suflete) confiscaţi din causa
hainier acestori boleri.

|

'

Constantin Cantacuzino dist și Dudoscu
nu aștept
. decla
as
rațiue
nea răsboiului dintre Austria şi Portă,: ca să se
apropie de politica austriacă, căci deju
în 1787 lulie, elii' obținuse dela împăratili
VI, uni hrisovă autorizândii
umblarea și locuirea lui în Statele austro-uugCarol
uresc
i
și asigurându-i protecțiunea.
guvernului austriacii și ungurescii. Constantin
Cantacuzin invocase, pentru a ohține acesti actii, acte auteridre dobândite
de familia Cantacuzin, dela Austria,
în

1711. Dămiă în anexă acesti actii ali
originali munitii cu sigiluliă
statului Austriacă și semnătura lui Carol căruia
VI este în, posesiunea nâstră.

Să arătămii îndată că nu tâte averile confis
cate pe cuvântu de huiulie dela
boerii pribegiţi la neamică, ai romasii bune
date de Mavrogheni la Hazna
apelorii şi la biserica lui, dela Capulii podul
ui Mogoșcici. Atâti după uciderea
lui Mavrogheni, cumii vomii vede, câtii şi
sub domnii următori dela, pacea din
1791, se restituescii moșii și averi la, boerii hainiţ
i de Mavrogheni. Dămi în anexă
actele, bunădră, prin care Alex. Const, Moruz
i restitue, la 1793 Augastii, averea
nemișcăt6re a frațilorii Constantintă și sluge
ru (Gheorghe Măgurânu și a sulgeresci Maria Verguldsa și Nicolae -Vergulu
din 1793 Soptembre 2; — In aceste
acte de restituire nu se cruța de siguri memor
ia, lui Mavrogheni, iar temoiulii
restituirei îl ia Divanulii și Moruzi- Vodă din
proclamaţiunea porţei, după puceu
din 1791 și 1792 de ierta

rea tuturor celorii căquți în vină de hainlicii,
3

-
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ca să staţi dinpreună ca denșii la răsboi în potriva oștilorii
pre supuși-a se îmn6stre, lucru ce nici legea nici cuvântulii politicescii nu slob6de
sunt orânduiți,
eii
Dumned
la
de
ce
ii
torilor
potrivi, s6ii a ridica armă asupra stăpâni
chivernisit
Vaţi
și
trăitii
aţi
umbră
căria
a
sub
i
stăpânir
mai vârtosii asupra unei
esce
pricinu
care
şi
ani
de
îndestulați: voi și părinții și moşii voştrii de atâta sumă
Pentru
patriei.
ai
creștini
fraţi
alţi
celor-lprimejdie de viață și vătămare la obştea
ca să Je proftacsiți

și acumii acâsta

care nu lipsimii a vă serie

carte

domnâsca n6stră

la toți

că

acâsta și să nu
nu numai să vă feriţi a nu vă cuteza la o fir de lege faptă a cada vre-uniă ajutorii
și
arme
ridica
a
oră
vă înşelați a vă împotrivi oștilorii nâstr6,
care nu trebue să
vrășmașului fiindii-că acestea sunt trecătore și nevrâdnice, la
şi ca nisce
lege
vă înșelați a pune vre-unii tomeiii, încă ca nisce datori după
alii împărăției,
Devletă
cului
puterni
credincioşi raele supuse și drepte ale prea
și cu inimi
voi
pentru
sângele
verse
să-și
voril
cu oștile nâstre, care

să vă siliți
purtându-vă să
curate și cugetii drepti, fără de viclenie şi meşteşuguri ascunse și slujba ce veţi
a
credinț
prin
ca
dați oștilorii nstre ajutorulii celii cuviineiosti,
patria vostră
arăta acumii la acâstă vreme trebuinci6să câştigândii și voi șinu totă
voi să vă
numai
și
mele
i
Domnie
ale
și
escă
împărăt
mili
şi
ipolipsisii hunii
șii, s6i
dinti'En
pricepe
veți
ce-i
feriți de urmări împotrivitâre, ce încă și pe alți
unii ca
PO
.
.
.
.
.
.
i
minciun
risesce
metachi
şi
“ver-care se dă după cugete rele
şi ca
răi
vostru
alii
însuși
de
itori
pricinu
nisce
pe
ca
şi
ţi
acoperi
aceia să nu-i
Domnia
la
legați
i.
trămiteț
să-i
pre nisce haini să-i descoperiți, să-i dați de faţă,
vă veţi înșela
m6, pentru că de nu veţi fi următori după cumii vă poruncimi șiacolo în partea
înşine
veni
a
avemii
hotărire
că
sciți
să
ice,
“la urmări netrebn
și
vă

locului cu puteri de 30.000 de ste și pe toţi pe sub sabie
vă arătămii eșind din păcatii». (1) 1788, Martie 24,

vomil trece

-

Cu.3 dile numai înainte de acestă proclamaţiune, la 21 Martie
1788, N. Mavrogheni

se adresă la t6lă (âră, să nu

crâqă în vorbele

e de
ce se răspândescii de nemți şi de muscali, ci săși caute fie-cin
CU2
u
W6ha sa, căci Vodă îl apără cu oștile sele și «câtii pentr
alt Sibiului,
valeri. oblăduitoră

suntemii Domnia

m6 vreduici,

ce avemii
cu'ajutoruli, marelui Dumnedeil și cu puterea oștiloră.
a răspunde

şi ai veni de hac». Pe cel ce se

va

dovedi

că îm-

ascunși
prăștie vorbe de nemți și de muscali, îl vor denunța Gmeni
«dar și
al lui Vodă, vor fi prinși, legaţi și vor fi trămiși la domnie,
notărivea nâstrăsă o sciți, că nu

avemi

altă pedepsă

a le face,

ci

numal capul să î-lu tăiemii îndată» (2).
(1) Cod. XVII, lila 29.
(2) Eată proclamarea:

|
Carte din 1788, Martie 21, cătră toţi de obște.
la toţi de obște
iusciințămii
și
seriemil
carte
nâstră
a
«Cu acâstă Domnescă
doilea, breslași
ali
și
Vintâi
egumeni de pe la monăstiri, preoți şi protopopi, boeri
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207

Nu numai boerimea, era acum trădătâre, dar și unii din locuitorii
din județele muntene, agitaţi de agenţi muscali și austriacă. Locuitoril

din Secucni, cu tote isbândele oștirei
nurile și apelurile lui de a .nu fugi,
şi dosescii prin păduri. Domnitorul
1788, următorul actii, prin care le

lu Mavrogheni și cu tâte îndem-de a nu'și părăsi casele, fugi
le. adresâză în Aprilie 19, anuli
arâlă r&oa purlare nepatriotică

Și îl bănuesce că sai înțeles cu vrăjmașii
menit de 5—6

dile să revină la casele lor,

Nemţl...

Şi le dă ter-

unde vor

fi nesupărați.

La. din contra vor fi robiţi și trecuţi sub sabie.

i neguțitori, și tuturorii locuitorilorii de prin' satele și oraşele ţărei, că ne-amii
“ îuscințatii Domnia m6 de unii cari nărăviți răi în netrebnicii şi obișnuiți a
vorbi halturi şi minciuni nu lipsescii a scorni și a presera vorbe de nemți, de
muscali, cu mijlocii care daii îngrijare și spaimă oștilorii împărătești și ale Domniei mele ce se află rânduite -la părțile locului celorii trebuinci6se pentru împo-

trivire vrăşmașilorii și pentru paza însășia vâstră și a ţerei de obste. De care
acesta forte multi ne-amii turburati Domnia me și ne dați pricină că cu ttă
dreptatea să ne porimii cu nemilostivire și fără de milă asupra vâstră, în vreme

ce este bine cunoscutii, că acei ce, facii acestit felii de vorbe cu adausulă de vrăşmașii și pricinuescii grijă în inimile ostașilor sunt necredincioși și haini; pentru
care iată că vă seriemii la toți de obște boeni, neguţitori și

locuitori, parte bi-

sericâscă și mirenâscă și ne facemii datoria creștinâscă de vă sfâtuimii părintesce

fieşi carele să se părăsâscă și să nu se cuteze mai multi a vorbi, ori cumii de

nemți și de. muscali, ci căutându-vă trebile caselorii vâstre, alişverișurile și hrana

pământului, să petreceţi ca nisce raele credinci6se și supuse ale prea puternicei
împărăției, precumii sunteți datori dupră lege, făr de a vă cși din gură vorbe

care nu vi se cade și așia petrecând cu credință și cu supunere fiți tărde nici

„0 grijă și făr'do nici o îndoială și nu vă temereți nici de vre-o supărare a oștilorii
„nostre, când veţi fi credincioși, nică de vre-d hrăpire şi călcare a țerei despre vrășmași,
în vreme ce câtă pentru unii cacaleră oVlăduitoră ali Sibiului, suntemiă Domnia

me ercdnică cu ajutorulă marelui Dumnedeii și cu puterea oștilorii ce avemilt a
răspunde

și a veni de hacii!

Iară

când nici după acesta nu-vă veți părăsi de

vorbe ca acelea, să șciți că avemii într'adius ascunși 6menii noștri, ca să afle şi:
să dovedescă pe celii ce va vorbi de nemți și de muscali ori cumii şi deosebiti

că avemii porunci

date

la toţi zabiţii

noştrii, ca să prinqă pre

aceia să-i lege

ori-care va, fi acela și legatii să-i trămită la Domnia nostră ; dar și hotărîrea nostră

să o sciți că nu avemii altă pedâpsă a le face, ce numai capulii să i-l tătemii,
îndată cu morte să'li pedepsimii, pentru că nu numai odată vi lo-amit seristi acestea şi întratâtea rinduri și nu mai rămâne ertare greşelilorii după ca amii ertatii odată

și de două on. Ce darii urmaţi după cumă vă poruncimii și feriți-vă să nu cădeți

în primejdie, fiindii-că datoria

creștinescă

ne-amii făcut'o.

Să sciți că hotărire

avemiă și înșine să venimii în partea locului și pe unii că acela pe sub
i vom trece». 1788, Martie 21.

Cod. No. XVII, fila 289,

sabie

N
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'Eacă proclamaţiunea :
mâ
«Vouă inturorii locuitorilorii dela judeţ. Secucnilorii, ră facemii Domnia

și ne-

în scire, că ne amii însciințatii Domnia m6 pentru ale vostre netrebnice

oștilorii
suferite urmări, -cum-că în locii de a vă arta cu sîrguință împrejurulit
pentru
sângele
vărsă
ași
spre
nostre, cari sunt orînduite pentru a vâstră derotire,
nisce
ca
aveți
care
datoria
pentru
și
vostra
voi. și.a sluji pentr pământulii
necunoscători
.
și
nemulțămitori
și
făcândii,
împotrivă
voi
iar
sunteți,
co
vaiale

fiindii de truda și de cheltudla cea gre ce facemii Domnia m6 pentru a Vâstră
vostre
isbăvire de cătră vrăjmași, vați ridicată după la casele și după la satele
și
munți
prin
ascunsi
Yați
nostre
oștirile
lângă
de
depărtându-vă
și
şi fugindii

vrăjvaţi apropiati la vrăjmaşii. noştrii, cu gînduri ca să slujiți printr'ascunsii
dela
hrăpescă
să
ca,
.
vrăjmașilorii,
povățuiri
și
mașilorii şi ca să faceţi mijloce
să
ca:
milă,
o
nici
de
fâră
porni
ne
a
pricină
dă
ne
care
Lucruri,
ostașii. noștri
ostașilorii
mânile
în
dându-vă
Jăsămii lovirea vrăjmaşilorii și să vă lovimii pre voi,

ca să vă facă ciulhu şi să petreceți cele ce'n'aţi ginditii şi care noi namii
voit'o a vi se face. In .vreme ce noi nu așteptămii acumii dela voi altii decât

dăjdiile
numai o slujbă în prâjma oştirilorii nâstre și o credință drâptă, căci
trebuinci6se
cele
zaherelile
respudeți,
le
nu
de
visteriei vedemă că vă împotriviți

de hrana oştilorii iarăși nu le dați voi ca nisce datori ce
ale cumpăra Domnia m6 cu grele cheltueli din alte părţi
de aice, cum și lefile lorii și tâte trebuințele oștirilorii le
haznelile nostre; vre-o primejdie iarăși m'aii pătimitii de
stătutii și câți staii din locuitori în orașii cu sirguință și

sunteți a-i hrăni, ci
şi le trimetemii noi
împlinimit v&rsândii
cătră ostași câţi ait
cu slujbă și se află

spionii al
neelintiți, nepetrecândii nică un răi, afară numai de vre-unii hainii şi

vrăjmașilorii noştrii. Apoi care pricină vreduică

sii ce

aveți a fugi și a dosi?

oștirigreutate și spaimă vă silesce de a nu sta, în locurile 'vâstre, prin prâjma
singurii
care
cu
răi,
cugetii
un
și
viclenă
lorii nstre, decâtii numai o răutate
aicâ
voi cereţi perirea vâstră cu faptele ce le urmați? Pentru care să sciți, că până

aii fostii tâtă milostivirea și rebdarea nâstră și mai multii nu vomi put suferisă
şi cu 'hotărîre vă seriemii acestă din urmă poruncă, ca să eşimii din păcat;
căntați toți de obşte, mic și mare, parte mirenâsca și parte bisesericâscă, pân

în 5—6

dile să eșiți

pădui

de prin

și de prin munți,

să vă

depărtaţi

din .

t
prâjma vrăjmașilorii şi întoreându-ve toți pe la sate, să aveţi a fi prin prejuruli

oştilorii nostre, ca să le slujiți și să ve sirguiți în trebile

ostaşilorit

ca nisce

nu
vaiale, precumii sunteți datori, făr de a nu dosi mai multă, pentru că de
vâstră
asupra
întârce
vomi
că
jurămii,
veţi fi următori, pre viața împăratului Ne

oștile nâstre de vă va face ceabun, de vă va sfărima

și vă

va zdrobi. Ci dar

ascultați la acestea ce vă poruncimii, ca să nu petreceţi aceea ce n'aţi gânditii
și mai multi nu vă vomit mai serie, fără decât așteptândii respunsulii întrcerei

vâstre. 'Tolco pisah gospod. Iar de vă va lua cinerași cevași să veniţi la Domnia
eşiţi
m6 și vă voiii împlini tâte înapoi, că de nu vă “veţi veni la urmă-vă, şi să
podămii
să
voimit
m6
Domnia
din păduri și locuri ascunse, să sciți că înși-ne
runea să v6' robâscă
:
Aprilie 19.

și să
:

.

(1) Cod. XVII, fila 296.
*

v&

trecă sub
-

sabie ca nisce nesupuși> (1).

1788,
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Pe când pre țăran! îl silea să se întârcă la casele lor, de boieri

amărâtulu Domnii vota să scape, punându-l — cumi v&durămă —-sub privegherea Turciloră, peste Dunăre. Boieril nu pr& volai să
mergă acolo.... EI găsiră pretextă, că au copil mică și că -doicele nu
vori să mârgă peste Dunăre. Domnuli înlătură acestă pretexiii,
poruncindă în 1 Martie 1788, ca slugele și dolcile să mârgă peste
Dunăre cu haremuli boterilorii, unde nu li se va înl&mpla nic unit
Tei. Spătaruli și'Aga se arăle- porunca dorcilori și slugilorii. Cele
care vorii fugi se vori pedepsi și se vorii trămite fără de vola lor
la stăpâni peste Dunăre (1).
|
Negreșitii, de ţerani av6 nevole Mavrogheni să-i păslreze, pentru

ca să se facă arăturl și să fie proviziuni de hrană în (eră. Chiar în

obligă la lucrarea pământului. Eată cărțile adresate de Domni în
Aprilie 18, anulu 1788 cătră protopopi, preoți și la locuitori ' spre
spre: aceşti scopă (2):
|
"Io Nicolae Petru AMavrogheni

Vod. i gospod. zem.

Vlas.

„=.
«Moliftelorii vâstre, protopopilorii, preoțilorii, diaconilorii, mazililoră, breslaşiloră, slujitoriloră, orășenilorii, păreălabiloră de pria satele și orașele țări
Domniei mele și tuturor locuitoriloră, de obşte vă fucemii Domnia m6 în scire,
că după neadormita grijă ce avemă diua şi n6ptea nelipsitii pentru paza ţărei și
a vostră a vă feri şi a vă ocroti de ori-ce nedreptate și înpobivire, am trimisă și
trimitemii oştire la trebuinciâsele locui ca să stâ înpotriva vrășmașului şi să
na le-d€ vreme a vă călca și a hrăpi lucrurile vâstre, care oştire fiind câ-au ale

lor trebuinci6se, -rinduite și

sciute de unde

să le i6, avemii Domnia
me

date

straşaice porunci ca să nu vă supere şi să vă bântuiâscă pre voi, ci iâr să fiți
încredințați la acâsta, că atât oștile ce sunt în partea locului dinainte trimise,

cât și cele ce se mai trimetă de aicea suut numai pentru a vâstră străjuire de

cătră vrășmași, şi după poruncile ce ai date de la noi, se vor feri și uu veți
petrece nică uni
. răi dela dânșii, și pentru aceea nu humal a vă îngriji
de -ci vu trebuie, ci încă să vă iuveseliți, primindu-i cu bucurie ca pe

(1) Cod. XVII, fila 279,
Pre ţărani şi desertori nu-I lasă să trecă peste Dunăre.

.

«Carte din 1788, Aprilie 11, cătră Daut-bașa, rânduiticu 15 neferi paznimică la puntulii Gigalia pe Dunăre să împedice. trecerea peste Dunăre a deser-

torilorii și să inlesnâscă intrarea, în țâră a celoriă ce vorit să ia slujbă în 6stea
din țâră».
e
”
Cod.

XVII,

fila 292

serso.

(2) Cod. No. XV, fila 81, Arh. Stat
Istoria Româniloră de V. A, Urechid,

din Bucuresei, -

,

TOM, II. 14% -

V. Â. Unecmă

.

210

4

unii cari voescii să-și verse sângele şi să se jertfâscă

pentru

a vâstră mântuire

de cătră vrășmaşii Nemţi; pentru care lipsindii ori-ce întristare din inimile v6s-

tre, să vă apueați cu: toții de lucrul pământului,

ca să vă faceţi arăturile și se-

mănăturile cele trebuinci6se, mai vârtos la semănătura de orz să vă siliți mai

multii,a ara mai multi, să aveți la vreme de cerere, ca să nu fiți siliți atunci
de hrană,
a cumpăra dintw'altă parte bucate, curățindu-vă locurile i livedile vâstre
şi fâcâudă câte sunt tâte.spre chivernisirea caselorit vostre, fiind că timpulii cu
mila lui Dumnedeii se artă fârte buni, cu ploiși cu semne de îmbelşugare, şi
veţi strînge r6dele și ostendla mânilorii vâstre cu bucurie, pentru că Domnia mâ
suntemi hotăriţi a ne pune viața în primejdie ca să păzimă țera şi pe voi cu
tote arerile vâstre, nevătămați de cătră vrășmași, toleo pisal. ospod.>. 1788,
i
Aprilie 18.

Ori câtă energie pune Mavrogheni de a ţine în frâu oștirea
turcă, ea neliniștea, pe alocurea locuitorii. Așia sa întemplati la
|
Câmpu-lungi, care fu prădată de Turci.

Domnitorul

era amăritii de acesta.

Credendii că țărani! ari fi

nai încredăloni în vorbă bolerilorii din Divanii, pune atunci pre acel
holeră cară îl remăseseră credincioși, să adreseze ei locuitorilorit fugiți
din judeţulii Muscel, apelulii următori, din 11 Maiu 1788:
Cărţi

sunt fugiți.-

dela boieri

cătră

locuitorii

din

județulii

Muscel,

a veni

de unde

«Ilristos a înriati»,

«Pr6 cuvioşilorii egumeni de pe la sfintele mănăstiri și schituni,. miolitfelori
vâstre protopopilorii, preoți şi diaconi, i d-vostră hoierilorii, mazililorii, neguțitoriloră, breslaşilorii, orăşanilorii Câmpulungeni, plăiaşilorii, pârcălabilorii de prin
sate şi tuturorii lăcuitoriloră săteni de prin tâte satele ot sud Muscel, părintescă

blagoslovenie trămitemii de obște, Sar dela noi boierii dragoste și sănătate pohtimit
dela milostivulii Dumnegeii ca să vă dăruiască. Măcarii că îndestuli vami sfă-

tuitii părintesce printwatâtea rînduri de scrisori şi vami povățuită pe largi, cu
pohtă din dragostea și durerea ce avemii, ca nisce patrioți, în ce chipă trebue .
să vă purtați acumă la acestă vreme, cu credința drâptă după datoria ce
avemii cătră pre puterniculii Devletii împărătescii, pre carele dela Dumnedeii îl

avemii stăpânitoră, sub a. căruia umbră ami trăitii toți de obște și ne-ami chi-

vernisită întratâta sumă de ani, ferindu-vă de tste cugetele, urmărileși mişcă-

rile, cari caută vrășmașii a vă înșela și î căd6 din credința și supunerea vstră
c6 bună; dar fiind-că vrășmașii nu voriă fi contenitii nici acumii a amăgi pre
„norodii cu feluri de înșelăciuni și cu urmări netrebnice și fără de nici unii temeiii,
silindii spre a vă face să eșiţi din rânduiala supunerei vâstre, nu lipsimii farăși
de isnâvă printm'aceste cărți a vă serie și a vă arâta că înși-v& vedeţi și audiţi
urmările vrășmașilorii, că nici ună temei şi nici o putere vrednică, sâă scoposii
bunit nu aii asupra acestei țări, ci numai ca să hrăpâscă și să Jăfuiască pe unde

.

.

'
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vorii put

ajunge hoţesce

|

„91

şi apoi

lor. Deci când aceste sunt vădate fugi Şi se întorci rașinați înapoi la hotarele |
la dânșii nueste, nu trebue să așteși cunoscute de faţă că puterea și temeiuli,.
ptați nici dela Măria Sa Vodă poru
dela noi sfătuiră și învățături,
nci, nici

avendă pildă totuşi fapta lor, ci
cu care ămblă să ve înș6le fără însuși din sine-vă
de a
cestea ce sunt vremelnice şi trecătâr
e și stândă îutemelați la credințanu căuta la
nerea v6stră, să aveţi a vă trage
din. prejurulă lor, să fugiţi de ori-c și supuși slujbă printrascunsă a vrășmași
loră și să vă aflați pe lângă oștil e spionlicii
e domnesci,
nedepărtați cu slujba și cu sîrgn
ință, findii că aceia mergii să-și
verse sângele
pentra voi și pentru noi toți și aii
a se purta cu voi bine şi a nu vă strașnice porunci date dela Măria Sa Vodă,
le trămite și zaherelele cele trebuincface nici unii răi, în vreme ce Măria Sa Vodă
idse

„să vă feriți de amăgituri

și lefi din destul din haznalele Mări
Sele și remâne la voi numai 0 slujb
ei
ă
și
pentru cele ce împotriva voinței Mâări sîrguință a arăta împrejurul lor, Iar
ostași, aceia în: Câmpu-lungi de ai ei Sâle ai urmată acei făcători de rele
hrăpitii și ai jăfaitii mănăstirea şi
Orășani, și ati fugiti, mnltit scâr
pre
bindu-se

Măria Sa Vodă, audindii „de aces
tea,
la însăși pr6 puternica ordie împă
rătâscă și la serhaturi,
„după unde ai fostă acei ostași ea
să-i prindă şi ca să dE foci caselo
ardă cu totali, pedepsindu-i cu
rii
lor să.
mârte, Și pentru a vâstră pagubă
ni-aă încredințată pr€ bine Maria Sa, că
tâte până la una vi se va împlini
M.. Sâle. De care veți av6 a
din visteria
arăta la urmă M. Sâle . pagubele
vâstre şi ve veți
„afla la tote dreptatea şi îndestul
area
nisce fii iubiţi vă învățămii cu drag. Ci dar ascultați-ne la acestea ce ca pe
oste
îndată

aă însciințată

şi cu durere și nu
îndoiți, nici vă:
ati trămisti și trămite necontenitiă vă pute
re de oștiri
îndestule asupra vrășmașiloră de-i
M. Sele vii și capete de Vrășmași, lovesce şi pe tote dilele aduce la scaunulii |
precumă augiţi: și avemii mare năde
până la urmă voră fi biraiţi desevârzitii
je,
și vomă ave petrecerea nstră Jarăși că
„odihnă și cu linisce, rugândiă pre milo
cu
stivulă Dumnegeiă, ca să vă dăruiască
cea dorită, care o și nădăjduimi>
pace
a :
(1), 1788, Maiă
Spăriați, că Măria Sa Vodă

11.

În urma

repeţiteloră

isbânde din munţi, Mavrogheni

„văliașii din Muscel, Argeș și Prahov
a
să-și urmeze in linisce negoțulă lor
:
3 cărți

deschise din 1788,

Mart

să-ȘI redeschidă
|

-

obligă pră-

prăvăliile

și
|

Prahova să silescă neguțătorii din Pitesie'19 la ispravnicii de Muscel, Argeş și,
prăvăliile să vînqă fără frică, de Gre-c ci, Câmpu-lung și Ploesci ca să deschigă
bântaire, de vreme că şi de cătră Vrăşe 6ste numerâsă din ră "i apără de ori-ce
mila şi ajutorulii lui Dumnedeii pe ori-mași nu ai maj remasti vre-o grijă căci cu
de biruințe ' domnescele nâstre şi otom unde. S'aii arătată «lovinduii purtătârele
mată şi ai curățatii locurile de denși anicescele oştiri I-ai înfrântii, i-ai sfărâi. Iată că vă poruncimii să se citescă
domnâscă a nâstră carte acolo în oraș
acestă
care prăvăliașiiși riegustoră să aibă ul ..... întru augulă tuturor, ca. fiescea-și deschide prăvălia și marfa lor, ca
să'și
i

-

(1) Cod No. XVII, Ala 298,

>

V.
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nică o grijă și sfială de către nimeni,
facă alisverișiulii și neguţătoria lori făr de
ă Li se va întâmpla și cât de puţin
cărora să le arătaţi și acesta, că ori-ce pagub
m6 vom respunde de la înșine» (1).
lacru li se va lua de cinevași în silă, Domnia
.
1788, Martie 19.

Nici vorba

lul Vodă,

atât

de energică.și atâti

lă
tore adeveratelorii interese ale. țărei, nică sfatu
boterilorii din Divan,

nu pulură

opri pre unia

de

de corespundă-

mal

sus ală -

din locuitori, împinși

așia diși cvolintiri»,
de austriaci și. de muscali, de a se face cele de
ii şi nelinișteau ț6ra
dar cari craii adevărate bande de hoți, ce prăda
fie disii că nu sunt
și ucideaii ici-colo şi câte unii turcă, ca să nu
|
ostași.
să de în 26 Mai
Acâstă stare de lucruri provocă pre Mavrogheni
1788 următorea nouă proclamaţiune :
țerei
«Paturorii locuitorilorii de prin satele și orașele câstă
într'a
că
m6,
a
Domni
De obşte vă facemii de stire
la hoţie
făcători de rele cari sunt din firea lori nărăviți

Domnică mele, sănitate!

vreme pâte vre-unia din

și la fapte netrebnice

la câte rele și cu nume de volintirie
st cugete din sineși în gândul lor a se pouni
ajunge; precumii și cei ce sunt
să prade și să jăfuiască pre unde vorii put
a raelelorii, pâte să pue la cale pe.
voitoră de răi patriei şi de ncodihna vâstră
din rînduiala supunerei lori şi se
eși
a
- vre-unulii din: cei proști pământeni spre
-o... îndrăznială, ca să ucigă
vorii înșela a se porni cu arme şi aface vre
volintirie, cumi sati întemplati în
și să omâre vre-unii turc, sâăi cu nume de
vâstră locuitorilorii vre-o bănuială
a
asupr
în cea-l-altă trecută rezmeriță și va aduce
Pentru care vă dămiă în scire, că
care să vă pricinuiască vre-o peire și primejdie.
potiri pentru hoţi și făcătorii de
Domnia m6 avemi rînduite în tâte părțile şi cumii
şi a celorii ce pârtă nume
i,
răi şi puteri oştiră pentru lovirea vrășmașulu
scoposii răi alti lorii, nici
unit
nică
i
săvorş
și
lucra
de volintirie și nu vorit pute
altă rezmeriţă. Dară cu tâte acesta voră pute fi urmările acele ce ait fostii în cea-lcândit pâte iarăşi să se înșele
tore,
fiindit-că vremea este împărechiată și amăgi
dinainte, a cugeta în gândul
mai
ți
nărăvi
şi
minte
vre-unulă din cei proşti fără de
voimii să trecemii fără de nică o
lorii vre-o pornire rea, şi fiindi-că Domnia m6
rea acestui răsboiă, după cumi
curge
bănuială asupră-vă și fără de nici o primejdie,
a vă serie la toţi de obşte, că
mi
lipsi
nu
,
egei
așia și nădăjduimiila mila lui Dumn
trudă și grijă pentru voi și facemă
după cumii Domnia me nu lipsimii, cu multă
pază țărei şi a vostră tuturorii
u
atâta cheltuială, vărsămii haznelile nâstre pentr

trebue să fiți cu privighere
vaelelori, despre ori ce făcător de răii, așia și voi adapă în gânduri deşerte ca
se
cu bună luare aminte pentru unii ca aceia ce

și
vre-o bănuială cândiă se va înacelea ca să nu caqă, cum (icemi, asupra vâstră
rea, a ucide vre-unii turcii
e
pornir
vre-o
tâmpla a face vre-uuii făcătorii de. răii
veţi pricepe că se află înti'acesti
și vă veţi primejdui voi cei nevinovaţi, și pre care
N
PN

(1) Cod. XVII,

lila 288.
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felu de cugetii și gătiri mai dinainte să'lii daţi de gâtii și săli arătaţi la zabiții

noştri; cumi și cândii se vorii arta de față unulii ca acela ămblândii la aceste

fapte de hoţie şi de volintirie, s6ă vorii [i eşitii din partea, locului vre-unulă, nu-.
mai de câtii dândă de scire potiritorit și zabiţilorii noştri, să săriţi și voi asupră-le

cu toţii dinpreună mari și mici 'cu ciomege și cu sape, ca să daţi îutr'enşii să-i

loviți, să-i prindeţi, să-i sdrobiţi și să-i ucideți fară nici o sfială ca pe nisce hoţi
pricinuitori de răul vostru ş'alii patriei. Aşia să ne aveţi blagoslovenia! urmați

după cumii vă scriemii pentru binele şi folosulii vostru și celii co va fi următoriti

și veţi prinde niscare-va hoți de aceia, sâit îi veți ucide, acela nu numai va av6
blagoslovenia lui Dumnedei, ca uni mintaitoriă și izbăvitoră frațilorii lui cretini
de făcători de răă, ce și de la Domnia mâ veţi câştiga mile și resplătiră pentru

slujba și credinţa vâstră>. (1) 1788, Mai 26. .

XLV.
Iucercavea

austriaciloră

a luă Vodă.

Victorii nouă. Recompense la viteji. Bătaia la pasul

da

sparge

centrulă

liniei

de

frontă,

Buzău și lu Curtea de Argeșt. Desertorii austriacă.
In aceleași dile, dela finea lui Maiii 1788, pela 26 Maiii, oștirea
lui Mavrogheni avu vo nouă isbândă contra austriacilorii. Centruli

oştire! lu Sax-Coburgii cârcă să spargă centrulii oștirei lui Mavrogheni
din direcţiunea Focsanilorii,

dar, cum

deja. arătarămii,

astă dală. La Odobesci.se dete bătălia, în care
pinși.

Care încărcate

unii baeracii,

osebită

austriacii fură

de capete de ale. vrăjmașiloru,

de multe

lucruri

nu isbuti

de

res-

mulţi -priuși vii,

și agaoniseli

fură

spoliile

opime (2).
Q) Cod. XVII, fila 302 vers.
NB, La fila 305 este un alt act aprâpe

identic.

(2) Cărţi cătră zabiţi de biruinţa ce s'a făcutii la Focşani, din 1788 Maiii 29.
«Cinstiţiloră D-stră Serascheri, Bimbași, Agale, Zabiţi şi tuturorii Ascherliilor ot sud...
sănătate și vrednică biruință asupra vrăjmaşilor vă pohtimii

dela milostivulii Dumnedeii. Vă fucemi Domnia m6 în scire, că astă-qi luni la

29 dile ale acestei luni ne veni mujdea dela Focșani în scrisii arătată; cum

biruitârele oștile n6stre lovindii pre vrăjmași

ce să arttase acolo

că

și biruindui

i-ai înfrânți și i-aii isgonitii și ne trimiti care încărcate de capete de ale vrăj-

mașilorii și vii mulți şi baieracii de ale lor, osebiti de multe lucruri și agonisele
cu care sai folositii oștile nâstre de la vrăjmași. Pentru care nu lipsimii a vă
vesti acâstă biruință, ca să arătați D-tră zabițilorii şi la toţi ostașii

spre

a se

bucura de acestă biruință ce dă Dumnedeii oștilorii n6stre și asemenea D-r6stră
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V,

A.

Uneculă

Noui r&splătiri se dai în 30 Mai 1788. la oșteni! distinși în
acâstă luptă. Lui Enache Buluc-Bașa i se va da dela Cămărășia Ocnei,
o pensiune de bani 15 pe di și câte 10 bani! pe di la neferii 'Dumitru Baraictarii, Stoica neferulu, Iane, și.... «pentru slujba
ce sait

arătată la r&sboiulă ce saii făcutii la Odobesci i Focșani în potriva

vrăjmașilorii nemți (1).>

|

-

La începutul lunel lunie, fiindă domnitorulit la Văleni în munte,
i-ai venili vesle de isbândă nouă asupra austriacilorii la vama
Buzeului.
,

Despre acâstă luptă (nu mă încumetă să dici răsboiii) vorbesce
Pitarulă [Hristache așia:
|
|
«Îi veni bună .vestire
Că cei despre Austria (2).
Ati făcutii o vitejie,
Adecă, mergândit în susii,
Pân' la vamă ait ajunsă,
Și că .vama ai coprinsă,

Pre nemți cu totul i-ai stinsii...
Deci de grabă porunci,

Tunwile slobodi.

Pe-atunci trăsnia tunurile

Dele mergâ

fumurile,

De trăsneti multi și de plesnetii,
Îţi sbura părulit din ereștetii.
lar peste pucine dile
După ac6 isbândire, *

Vădurămi' numai că vine
Vro sută de nemți, mai bine,
Aducându-i din apoi
Turcii ca pe nisce oi;
|
de acolo, luândii pre Dumnedeii în ajutorii, să
vrăjmașilori, că nădejduimii la mila și ajutorul

-

năvăliți cu îndrăzudlă asupra
lui Dumnedeii că veţi birui,

după cum în tite părţile unde s'aii aritatii aii fostii biruiţi și Sai întorsii ruşinați şi bătuţi, de care așteptămii și de la D-tră veste de bucurie şi fiți D-tră
sănătoși». 1788 Maii
Cod. XVII,

29.

fla 303. verso,

_Q) Cod. XVII, fila 304.
Mai sunt şi alte nume, cari par a fi de streini, ca Ivanciu Neferul, Zahul Neterul,
Gheorghe Sideri, biv căpitan -za dorobanţi şi loan Siztovlăii asemene. Acestori dot Vodă li
asigură câte 15 bani pe di pe tâtă viața lorii şi a copiilor lori. (Acelaşi cod. XVII, fila 304).
_(2) Oastea

sa

dela

munte,

|

7

L>
=
Se

ISTORIA ROMÂNILORE

Unii vii, alții răniți,
Ș'alţii prin masdrace 'nfipți

Vedeai pe turci, pe veri-care
Cu câte unii capi la spinare.

Iar Mavrogheni vEdândii
„Atâția nemți aducândii,
Cu tunuri, cu terhanele

De iarbă și cu ghiulele,

Chiamă, pre 'Turci, pe agale

Şi-i îmbrăcară

cu blane,

Pe alţii i-a 'mpodobită,
Cu celenchiuri de arginti,

Celenchiuri, blane, cap6de
N'av6 cin' să le mai porte,
„Atâta era de dese,
„Nici marfă mai remăsese.
-Croitorii, cojocarii
|
Și săracii argintarii
Nu mai pută totă lucrândii
Blane, celenchiuri făcândă ...»

Acolo cădură. 1000 de ostași
prinși vit cumă artă Domnitorul
pe oştire:
-

austriact;- și au fostă mulți
în urmăldrea ordine de di
|

«Cinstiţilorii d-vâstră serascheri, himbași, agale,

liilori. ce vă aflaţi.

=.

zabiţi și tuturoră ascher-

. . . sănătate și vrednice hiruinţe asupra vrășinașilori vă pohtimii dela pr puterniculi Dumnedei: vă facemii Domnia m$
în scire, că astăgi

Duminică la 4 gile ale lunei Iuniii, ne veni
t6rea de biruință oștirea n6staă iurudisindii
Buzăului, i-ai loviti fârte răi, pre cari cu
peste. 1000 aii omorită, ati prinsă vii și a

veste bună la Valeni, cum că purtăasupra vrășmașiloră nemți dela, vama,
ajutorulii lui Dumnegeii biruindu-i,
răniții, osebitii de multe lucrari și

agoniseli, cari ati dobânditii oștile nostre dela vrășmași. Pentru care
nu

lipsimii
a vă vesti tuturorii acâstă birninţă care dete Dumnedeii ostilorii
nâstre, ca să
vE bucurați asement și d-vâstră luândii pe Dumnedeii într'ajut
orii să năvăliți cu
îndrăsnlă asupra vrășmașiloni și nădăjduimiă la mila lui Dumnede
ii că veţi birui,
dupe cum în tâte părțile unde s'ait arătatii vrășmași ati fostă
biruiți; de care
așteptămii şi dela d-vostră vestire de bucurie, să fiți d-vâstră
sinătoşi»(1). 1788,
Iunie 4.
-

Altă harță, se întâmplă la Curtea. de Argeșii totii în primele dile
din Iunie 1788. Mavrogheni. resplătesce la 10 lunie 132 neferi și 10
(1) Cod, XVII, fila 364 vorso,:

V. A. Unecură

216

Buluc-Başi pentru că, la curtea de Argeşi ai apăratii artileria, ala|
„cată de austria şi ai isgonitii pre -aceștia (1).
În urma acestori: isbânde N. Mavrogheni trămile cărți dela
pboerii Divanului cătră vătașii dela plaluri, prin care cărți, cu data de
5 Iunie 1788, Domnitorul ordonă tuturorii păzilorilorii de hotare să

lase libera intrare în (6ră tuturorii desertorilorii din 6stea austriacă (2).
XIV.

Bătaia

intră

la Timis. Victorie. Oastea luă Mavrogheni
în Ardeal. Turnavitu caimacani.

In Iulii stea lu! N. Mavrogheni caută să străbată la Brașovii.
Cetele din oştire, cari. aveau apărarea văiei Prahovei, avândi tabăra
în Ardeal

la Timiși

spre Predeal și strebătură
la Câmpina, pleca- ră

unde întempinândii 6ste austriacă, sai bătută cu acea și ai dobânvictoria, după

dit

(1)

Cod

No.

XVII,

«Fiind că...

care ati mersi toti
fila 307

verso. Cărţi

date

înainte (3).
la neferil

din

Argeş:

. . (buluc-bași, sâii baraiclarii, sâii neferii feciorul lui,

+. bucuresăanii sâiă edrinelaii) sau arătatii cu slujbă şi cu saidacatit
„a.
la Curtea de Argeş, stândii cu viaţa lui de ai păzitii tunurile împărătesci, ș'aii
făcută trebuinciâsele mijlâce ostăsesci de ati gonitii pe nășmași, Jată pentru
resplătirea slujbei Ii amii dată acestă domnescă a nâstră cante, ca să aibă a lua
16fă dela Ocne, pe qi câte bani qece în tâtă viața lui și dupe mârtea lui să aibă
i
copiii lui acestă milă». 1788, lunie 10.
:

NB. Saii scrisă 132 cărți asemene la neferi și 10 lu buluc-başi.

i

(2) e Boerii seriă acestorii agenți administrativi, că Vodă sait însciințatii că vin
soldaţi desertori din- Ardeali cu dorința de-a se supune Domului, dar că nu cuteză

a trece din causa oștilor rânduite la hotari. Domnu porancesce ca în taină vatajii

să vestâscă desertorilorii, că 'M. S. Vodă după firesca iubire de 6meni porunca ai
dati serascherilonii ce se afla cu oștile la hotare, cca cei ce cu capete plecate şi
cu supunere vorii veni spre închinăciune, nu numai să nu-i vateme întru nemicii
ce âncă cu blândeţe primindu-i ...... şi cu bună signranție de paza lori la

drumii, cu tâte ale lori întregi și cu îndestulare de cele trebuinci6se ale mâncării,

să-i trimită până aice la luminatii scaunu Domniti, unde vor afla mângâere de la
mila M. $. Vodii». 1788,:lunie în 5.
Cod.

XVII,

fila 306

verso.

(3) «Cinstiţilori Dumnslorii

Serascherilor . . . . . (formula ca la cele-l-alte

avisuri de victorii). De obşte vă facemii Domnia m6 în scire, că oștile nâstre dela
Câmpina, luândii pre Dumnedei întru ajutori și năvălindii asupra vrășmașilorii,

Isronta ROMâxILoRU

Pitaruli Hristache
Braşovului:
|

amintesce

.
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de pornirea oștirei în direcțiunea
o

AD
«lar înapoi îi porniră

Dreptă la Brașov ca să-lii ja...»

Domnitorului eșindii însuși la 6ste, lăsă în Bucurescă o căimăcămie,
dar sufletulă guvernului era Turnuavitul, contra căruia energicii serie
Pitarul Hristache. Mai ântâiui acesti cronicari artă că Mavrogheni:
«Găsi

Ca
Cu
Să
Ori

dar a fi cun cale

însuși să se pogbre
toți Turcii după el,
s'alâgă la un felii,
spre bine, scit spre răi,

In mila lui Dumnedeii,

Că se supărasă forte. Vădândi că nici cum nu pste

Nică Brașovulit ca sălii i6,

Nici Turcii spre Ruși mergs,
Incepu a se găti

Spre vrăjmași a se porni

Și strînsă totă 'Turcimea,
Şi tâtă a lui boerimea

Și ai curței mari și mici
Ciohodari și epaici,
Spătar, aga, dorobanţi
Şi Zapciii toți cei alţi (1)
Și merse 'mtâiii cu ordia
In câmpii sub Mitropolia.

Șequ dar câte-va dile

“Acolo sub Monăstire,
„ Apoi iar se ridică
Și dreptii în susii apucă,

Luându'și oștirea t6tă

Spre vrăjmași ca să se bată.
ca

să intre

în lăuntrulă lori, pe la Timiş.

unde întâmpinândii pe vrășmași și

lovindu-i forte răi, i-ai zdrobită și i-ai sfârimată, luândii mulțime de robi soldați

vii și robe, cu stâgurile lorii, dimpreună și cu tobele, iarit capete nenumărate ale

celorii omoriţi,

din cari mulți

vii și capete aii adusii astăqi aice la secanală

Domnici mele şi mergi înainte. Pentru care nu lipsimă a vă vesti și acâstă birunță ...... (ca în cele anterire)». 1788, Iulie 11.
Cod. No. XVII, fila 311 verso.
(1) Fotino gice că ostea adunată

|

o

în ţâră de Mavrogheni

se urcă la 100,000, T. 1], pas.

170, trad. Sion. Asemenea D. Papadop. Calimah în levista D-lui Tocilescu pe 1890. pag. 125.
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Bar aici în Bucuresti,
'Ți-era scârbă să privesc,

Că-și lăsase pre iubitulii,

Adecă pre Turnavituli,
Vechil în loc ca să-i fie.
Apoi vegi blăstemăţie,

Din câţi boeri rămăsese

Pre dânsuli îl alesese
“Mai harnicii, mai practicos!
Mojicii, grosii şi necioplită

„Ș'un fudulii deosebită. ...

Până
rendu

și uni bilet Pitar Hristache

ajuge la o mare

demnitate

se supără

că ună omu

de

în ţ6ră!...

«Vai, 0! ţeră românâscă.
Vedi cin să te stăpânâscă?
Un Dumitru Turmnavit
Care n'ai fi mai gândită.
Păi să te dai la o parte
Și să veqi ale lui fapte!

Ca ce fapte?
Apoi ave o mândrie
Lipită de mojicie
Și atâta semetie
De nimeni nu vr6 să scie,

Dar put6 Turnavitul alt-felă să aibă autoritate asupra bolerimei
răi nărăvită 2... Da, eli era aspru şi măreții cu bolerimea: .
«Veniaii la dinsulii boeri
Pentru niscare-va trehi
„Ca la un stăpânitorii,
'Părei oblăduitorii,
lar el ca uni blestematii
Ședă resturnată în patii
Și boiarii în picidre,
Staicu

capetele g6le.

Alte ori staii prin pridvor,
Până se sculă din somnii.
In scurtii se afla al vremi
Al doile Mavrogheni,

ISTonrA RoMÂxILORU
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Nu pută boeril suferi un mojici la așia
rangii de locotenentă
domnescii. Dar era el Turnavitu în adeveră
omii mândru, semeţii?
Insuși Hristache descrie portulă lui simplu,
fără-de nick o pretenţie i
de rendu: Ă
<Av€ în cap o căciulă,
Puguiată ca o 'sulă
ȘI cu ghebe în spivare
De nu făceaii cinci parale,
De aba roşie, ruptă,

“Cu aţă albă cusută,

Cu poturi, cu iminti,
"Se deprinsese cu ei.:
Iar sălii fi văquti călare”
Chiară vătafii de haimanale;
C'o grămadă de voinici,
Toţi arnăuţi, socarici,

—

-

Avândui pe lângă dinsul
De nu puteai sățți ţii risul...

Turnavitulă

,

represintă pentru

istorie ac6 clasă de boierinași

și

neguţitori români, cari singuri rămăseseră credincioș
i lui Mavrogheni

și cani, urândi boierimea înstreinată, începe
să aibă consciință de
naţionalitate și de drepti. Eată străbunii celori
i cari la 1821 şi 1848

voră lucra
boerâscă.

la
|

mântuirea

ț&et

de

fanarioți, -dar

și

de

oligarhia

„XLVII.
Ataci simultaneii în munţii

Carpaţi. Apelăi la cei din Vălenii-

de-maunte. Isbânda dela Porceni.

:

-

Noul atacii la pasulă Buzcului.

Impiesurarea Brașovului.
In același timpi

cându

Mavrogheni

'ȘI pusese

în gindă

să

ie

înaintaă în munţi și

pe

Brașovulii, el ordonă să se facă simultaneti alacuri
și pe la alte
puncte. Așia îlii aflămă dând ordine celeloră sâle să
atace Ardelulă
pe la vama

Buzăului,

pe

când

peste Olti

la Orşiova cete de Turci. La'acâstă ocasiune N. Mavro
gheni adresâză

locuitorilori

din judeţului Secueni

și celori

din

Văleni

următorul

V. A. Unecută

230)

apel ca să ajute oștirea spre a o înlesni

să

morgă

înainte

şi ]i

promite scutirea de birii, a lori și a copiilorii lori.
Fată acestu apelii, din 14 Iulie 1788:
«Taturoră

locuitorilori

de

la

Văleni

și din prejurulii Vălenilorii ot sud

a face acumă
Saac sănătate. Fiindii-că cu ajutorulit lui Dumnedeit oștile nostre ai lipsimii
a vt
nu
lovâscă,
să-i
ca
Buzăului
rama
năvălire asupra vrăsmașiloră la
datoria
și
credința
arătaţi
vă
să
trebue
cândii
vremea
esto
acumii
că
scrie şi vouă,
cc... .
i
aceea ce vi se cade cătră prea Inaltul Devletii pr6 puternicei împărăți
subt
trăitii
aţi
care
cu
s6lă
chiverni
și
vieţuire
pentru cea dintratâta sumă de ani
totii
şi
voştrii
părinții
și
voi
sale,
ei
împărăți
ale
ire
milostiv
de
umbrele cele pline
și
milă
dobândi
a
şi
câștiga
n6mulii vostru şi acumii este vremea cândii puteţi a
câţi
darit
Ce
vreme.
altă
la
dobândi
privileghiuri, care nică odată nu le pateți
înpotriva
din voi veţi arăta acumii slujbă împrejuruli oştirilorii nostre la năvăliriăle silinduvă
oștirilor
a
vrășmașilorii împărăției și veţi da ajutorit la cele de trehuinţ
silindu-ve
arătîndă în faptă credinţa vâstră cu tragere de inimă și cu rîvnă ferbinte,
n6stre, bine
cu slujba vostră spre înlesnirea mergerei înainte și isbânda oștilorii
toți copii
pre
și
voi
pre
veci
în
face
vomă
vă
i
nedajnic
numai
nu
că
să sciți

vă vomii
voştri, ci încă şi cu alte mile de privileghiuri și cu daruri vrednice noroduli
i
totii
din
i
deosebiț
fi
veți
care
vostru,
nâmuli
hărăzi pe voi şi pe totii
vreme,
acâstă
celi-l-altă de obşte. Pentru aceea dârit nu vă leneviţi, nică perdeţi
câtii de:
urmaţi
care vă pâte face norociţi, ci înşi-vă vă porniţi din sine-vă ca să
veţi cun6sce
și
credință
cu
şi
slujbă
cu
pornire,
mulți oștirilor nâstre la acâsta
14.
Iulie
1888,
e>
(1).
mel
Domniei
în faptă milele

Numa! la. finea lunel lulie 1788 se realiză încercarea . dela
pasulii Buz&ului și la vama de acolo. Pe la acestii punclii — mai
lesne de ămblată decât cum era pe atunci Predealuli, — stea lui
Mavrogheni

înaintă victorissă

spre Brașovii, pre care îl și impresură.

Fată ordinea de di prin care N. Mavrogheni vestesce acestă isbândire :
a
Cinstiţilorii D-lorit Serashieri . . . .. (formula).
cu
Ali-Pașa
slăvitulii
pre
luni
alaltăeri
că
scire,
în
m6
D-nia
«Vă facemii
Dumpe
luândi
Văleni,
la
de
D-lorii agalile, zabiţii şi cu toţi ascherlii noştrii
oștile nâstre
nodeii într'ajutori ai făcutii iureșii la vama Buzăului, unde intrândii
de acolo.
oră
vrăjmașil
șanțurile
și
ile
meterezur
tâte
şi
vama
ai făcută zapti

ai avutii
Ai luată oștile nâstre întru stăpânire și tâte tunurile vrăjmașilorii câţiBuzeului
pe
vama
în
i
meterezur
la
aflatii
s'aii
câţi
acolo iar pe vrăjmașii nemți
intrândi
i
Dumnegei
lui
ajutorulit
cu
acolo,
de
și
omorită.
i-ati
şi
“toți i-ati stricată
în lăuntru în hotarulii vrăjmașilori şi mergândii înainte ait ajunsii până la Braşovii;

D-deii
aii făcutii și Brașovulii muhaserea, pe care nădăjduimii la puterea marelui
nemți
rii
vrăjmașilo
puterea
tâtă
ce
vreme
în
i,
Braşovulu
cetatea
ca, să stăpâuimi și
(formula).
(2)
»
.
vesti...
ati fostă la vama Buziului. Pentru care nu lipsimii a

(1) Cod. No. XVII, fila 312 verso
(2) Cod. XVII fila 314,

Isronra Româxironi;
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Era de siouri, o isbândă însemnată acesta dela Pasuli Buzeului.
Nu putemii crede ceea ce dice Mavrogheni în ordinea sa de di, că
acolo era «totă puterea> austriacilorii, dar, negreșilii intra în planuli lor de a întări multi acestă punctă, căci cu mișcarea aripel

stinge austriace care înaintă spre Odobesci și Focșani, trebuia să fie
combinată
coprindă

o pogorire
între

două

de oştire austriacă
focuri

6stea

dela Pasuli Buzăului asigură
şi sub impresiunea

spre Brașov,
. Oltenia.

bună

începe

a

din pasului Buzăului, ca să

română-tureo

din Focșani.

Victoria

spatele centrului oștiret lui Mavrogheni
acestei victoril.

ataculă

care

general. ali

"1 deschide

liniilorii

austriace

culea,

din

XLVIII.
Mersulit campaniei în Oltenia. Luarea Ruşavei.
Șeulic la Bucuresci.
|
Mal numerbse ordine de di avemii cu referința
-la succesuli
trupelorii din Oltenia spre munți și peste munţi. Dămii în notă aceste
diverse ordine de di. Primului este din Iulie 31, anulii 1788, relativii
-la lupta dela 27 Iulie, la Rușava. Oștirea turco-română luă Rușava
și Lazaretul și Jupalnicul și satulă Tufurile. Au peritii 2500 Austriacă”
și Sati luată 10. tunuil. Scirea acestă o dă lui Vodă căpitani Mihaiti
Stiucă ispravniculi din Mehedinţi, din chiar locurile din Ardâli unde

strebătu 6stea (1).

|

.
a

mal

(1) Eată şi ordinea
puţinii:

de qi relativă, comunicată

|
-

şi boeriloră din Nicopole, doari vor intriga

Cinstiţilorii d-vâstră Seraschieră: ete. (după formulă ordin.). «De obşte vă facemiă în scire, că astăqi luândii Domnia m6 însciințare cum
că purtătorile de biruință oștile pr6 puternicei împărăţii şi cu oștile nostre dinpreună cu M. S. Hasanii pașa Seraschieruli și cu Maimișii pașa, Joi în 27 ale
acestei luni la 3 câsuri din zi, lovindă pre vrășmașii nemți la Ruşava, cu ajutorul
pr6 puternicului Dumnegeii i-ai biruită, i-ai izgonitii și după ce aii făcută zapti

- Rușava călcândii și lazaretuli nemţescii, asemen6 i-aii bivuitii, i-ai izgonită şi
“de acolo. Și -intrândă înăuntru în hotarele lorii ai făcutii oștile nâstre zaptii dinpreună cu Rușara și Lazavetuli și Jupalniculi și satulii 'Tufurile, la care acesti

1

ăi
...
W9.-

Y. A.

Vizcură .

In același ordinii de qi Mavrogheni vestesce și altă mică isbândă

dela” Porceni din susi de 'Terguli Jiului. Despre acâstă isbândă.
este și uni altii ordinii de di deosebiti, din Augustii 4 (1788) (1).
AL treilea ordinii de di, din Augustu 6, vestesce înaintarea oștirei

turcesci pe
Calesi (2).

Dunărea,

după

luarea

Orșovei,

și luarea. celăţel

Inic-.

vesboiit peste 2500 de vrășmași nemți, ostași, aii cădutii morţi și s'a prinsi viatură de alţi robi și 16be, le-ai luati și 1U tunuri cu gebhanelele” lori şi multe
alte lafură ai dobânditii şi s'aii îndestulatii oştile nostre de la vrăşmași. Unde

trecândă de altă parte și din împărătscă ordie a Devletului

împărătesc,

Măria

Sa Cherkez pașa cu putere de obște, aii iurudisită cu toții înăuntrulă hotareloră -

vrășmaşiloră și cu ajutorul lui Dumnedeii mergi înainte. Care acâstă vestire o
sorie Domniei mele chiarii din lăuntrulii lazaretului nemțeseii Căpitan Mihaiu

„Ştiucă ispravniculii Mehedinţilori și cu Capikihaiaoa n6stră, cari aii fostii rinduiți
dinpreună

cu oștirile și deosebitit ue-aii pliroforisitit și prin cuvântii cătane” din

ale țărei ce aii adusă Domniei mele aceste cărți de vestire, cară ati vedută cu ochii

loră aceste biminţe și sunt adevărate. Pentru care acâstă

cuviincios

șenlic' aice la scaunulit

Domniei

bună

vestire

făcândă -

mele, nu amii lipsitii mai ântâi a

proslăvi numele: marelui Dumnegeii celii drepti judecătorii, carele întru resplătirea
nedueptei porniri a vrășmașiloră i-ati osînditii chiarii în loculă unde ati făcutii ei
ântiia începere a pricinci resboiului, de ati călcată și ati dată pricină de pomină

a oştilorii: Devletului pr€ puternicei împărățiă, dândii biruința oștilorii ndstre-de
i-ai juughiatii și i-ai sfărîmatii. Osebitit -de aceste biruințe ce sai făcutăla
„numitele locuri ni-aă veniti și altă veste dela Tirgulii-Jiului, cumii d-lui Cara:
Mustafa, cu 300 de ati lovindii pe vrășmașii ce era la Porceni, unde spărgindu-le
ordia, peste 200 de ceadirură le-ai tăiată, le-aii sfărîmatii și diu vrășmași multă

sumă aii omoritii și ai prinsti vii şi pe câţi ai scăpatii i-ati îofundati

întrună

nescă a n6stră carte a vesti şi d-vostră tuturorii ((Restulă după

în _tăte)

locă strimtii făcându-i muhaserea din tâte părțile, cari nădăjduimii la mila lui.
Dumueqeii că nici aceia nu vorii scăpa. Deci nu amă lipsiti printracâstă Dom-.
1788, lulie-31.

E

cumă

Cod. No. XVII, fila 313.
|
Asemen$ carte s'a scrisii şi ia d-lor boeril de la Nicopole.

(1) «.... în scire, că pr6 slăvituli Ibraim Pașa cu d-lui Cara-Firtaf (2)
i cu d-lor zabiţii și cu tâte oștile ce era la Târgulii Jiului, plecândă asupra
vrășmașilori la Porceni, i-aii loviti și le-ai sfărimatii ordia de acolo dela Porceni și stricati cu puterea lui Dumneqei, fârte r&i. Din care forte mulți ai.

omoritii și ai luati vii robi cu tote ceadirurile lor, de ai și tăbărită și au.
rămasă oștile nostre într'acelii locii ce ai făcutii zaptă şi de acolo intrândă oștile
n6stre în lăuntru hotarelori vrășmașilorii ai iurdisitii asupra Sibiilor, Pre care
nu lipsimii a vesti d-tră acestă biruință...»
„Cod.

XVII, fila 314

verso.

|

Pa

(formula) 1788, August 4..
.

.

(2) «.... Scire, că după ce cu puterea lui Dumnedeii oștile nâstre a făcutii
zaptii Rușava, Jupalnicul, Tufarile (scă Tuiurile2) şi ati sfârimatiă pe vrășmașii

ce era acolo, mergândii înainte pe hotarele vrășmașiloră, pe Dunăre în susii, ai

-

Oștile

din Jiii, după

DD,

Îsronră Romisnotă

bătălia dela Porceni, mergă

înainte

și iati

vama Vulcanului, unde Austriacii perdă 4 tunuri și multe proviziuni
diverse. Ordinului de di din 7 Augustii 1788 vestesce acâstă isbândă
și dă sciri și despre luarea Mehediei (1).
După

fie-care victorie, la Bucuresci

se face

«senlic»

adecă

pa-

radă și slobodire de. tunuri de bucurie. Asemene isbânde Mavrogheni
nu ută să le vestescă și boerilori din Nicopole, ca dâră să ste liniștiți şi să nu cuteze a, intriga.
|
Si
„In divecțiunea Câmpu-lungului încă, în primele dile din Augustii,
intrară

oștile de sub

seraskieratulă

Ard6l mal multe sate (2).
iurudisitii

lui N. Mavrogheni, de prădară în

i

asupra cetăței ce avea vrășmașii pe Dunăre,

care cetate se numesce

Inic-Calesi, Măria Sa Hasan-Paşa seraskerulii cu luminatulă Laz Meimiş- Pașa
după uscată și după Dunărea câta Caiclarâ şi Şaici, unde avândi vrășmașii
- cinci tăbii cu tunuri îndestule, ai bătută resboiti cinci câsuni cu vrășmașii, pre
cari cu ajutorulă lui Dumnedeii i-ai biruitii oștile nâstre făcândii zaptii câte
cinci tăbiile lor și pre toţi vrăşmașii acei cetăţi i-ai chirdositii forte răi. Pentru
care acestă biruință amii dati slavă lui Dumnedeii şi amii făcutii şenliculă celt
cuviinciosă cu focul tunurilorii, aici la domnâsca nâstră curte. Deci nu lipsimii
a vesti și d-tre» (formula). 1788, August 6.
:

„Cod. No. XVII, fila 315.
|
(I) «.... Scire, că d-lui Cara Mustafa Bimbaș

tâte ostile

pe vrășmaşii
mergendăde

Sa
Da
cu cei-l-alți zabiţi şi cu

n6stre dela Tirgu Jiului, după es cu puterea lui Dumnegeii ai bătutit

ce era la Porceni,

sfărmându-le fârte răi ordia,

acolo înainte biruitori,

totii aceste oști,

ati făcutii zaptii şi vama Vâlcanului,

mulțime de vrășmași ai omoritii și aii prinsit vii;

le-ati luati

gephanelile lor, cediruti, : zaherele și toti ce aii avută și

unde

și 4 tunuri cu

de acolo

intrândă

în

năuntrulii hotarelorii vrăşmașilori, mergândii înainte, făcândii biruință și luândii

prăgi dela vrășmași; de altă parte M. Sa Hasan-Pașa, Seraschierul, precum v'amii
însciințată, după ce cu puterea lui Dumneqeii aii.tăcutiă zapti Rușava, Jupanic,
Tufurile

și aii făcutit acolo, atâta, sfărîmare vrășmașilorii,

tori, ai făcutii zaptii și cetatea, Mehedia,

a luati ostașii noștri dela vrăşmași şi iarăși

gândii înainte, făcendii

biruință,

mergândii

înainte birui-

unde multe zaherele şi alte

agoniseli

cu ajutorul lui Dumnedeii -mer-

pentru care acâstă bună-vestire amit dati slavă

lui Dumnegeii făcândii șenlică celii cuviinciosti aice la Domnesculii nostru scaunii
cu focul tunurilorii.
Ci dar nu lipsimiă a vesti şi d-tre....»
August 7..
!

Cod. XVII, fila 315.

|

i

(formula). 1788,

,

(2) «....+ Scire că astăgi amii “primită veste de bucurie dela Câmpulungii, cum că dintre ostile nâstre ce avemii rînduite acolo, o sumă de ostași

creştini adecă Ghiuler-Agasi cu buluc-başii și cu o sumă de nefeni aii intrată
în hotarele vrășmașilorii, ai sfărimatii fârte râă pre vrășmașii ce ai întâmpinată,

954

V. A. Unrcută

La. 16 Augustii se vestesce intrarea oștilorii turco-române și pe
la pasuli

Branit

în Ard6l, cu intenţiunea

de ași

face

juncţiune

cu

stea trecută prin pasulii Buzăului, ca să realizeze înconjurarea Bra-

şovului (1).

|

a

e,

Câte-va dile apoi (August 21 și August 26) Domnitorulii aduce
la scirea luturori, că ostea sa. turco-română,
fostii

din

noi

după care stea

atacată

de

6slea

austriacă,

turcă înaintâ în Ardeal

intrată în Mehadia,

dar

şi

că acestă

a

fu bătulă,

cau făculii și Temişora

muhaserea» (2).

|

o

omorindi mulți și luândă vii; ai căleatii sate de unde mulțime: de robi și de.
r6be ai luată, familii întregi şi copii, erghelii de cai, 200 oi și alte vite ail
luatii oștile nâstre. Pentru care nu lipsimii a vesti și d-tre> (formula). 17S8,

August, 10.

ÎN

E

Cod XVII, fila 316.
NB. Asement

cărți s'au trămisă

ia boterit din Nicopole.

(1) «.... scire, că astă-Qi ne ai veniti

veste

De

de

bucurie dela

lungii, cum-că pr6 slăvitulii Osman-Paşa cu puterea oștilorii
acolo, cu ajutoruli lui Dumnegei

ai intrată în vama

Câmpu-

ce avemi rînduite

dela Brană, unde lovindii

pre vrăjmașii nemți forte i-ai stricatit, de care 5—600 ai omorită, între cari
ai căqută și ună ofițerii mare și 3—400 ati luatii vii. Aii luată și 6 tunuri ale
vrăjmașiloră și malte alte agoniseli aii dobânditii oștile nâstre și așa după ce
amit biruită acolo și ami făcuti nunita vamă zaptii, intrândă în lăuntra mergi
oștile nâstre înainte asupra Braşovului, care și acela nădăjduimi alii stăpâni cu

voia lui Duamnegei. Pentru care acestă biruiuță ami dat

slava

lui Dumnedeii

făcând șenlic celii cuviineiosă aic€ la Domnâsca n6stră curte cu focu tunurilori.
Deci nu lipsimii ....> (formula). — 1788, Augustii 16.

„Cod, No. XVII, fila 317.
(2)...

|

7

scire, că după ce'cu ajutorulii lui Dumnedeii, oștile pr6 pu-:

ternicei n6stre împărăţii, aii făcută zaptii Mehadia trecândii și. în lăuntrulă atâta
cale, precumi vamit însciințatii în trecutele qile, vrăjmașii câți scăpară dintr'acestii

răsboii

mai

înmulțindu-se

şi

ispitindu-se.

acum

de isn6vă

resboi

împotriva:

puterilorii oștirei nâstre totii acolo, asupra cărorii iurudisindii M. Sa prâ slăvitulit
Hasanii Pașa serashkierii cu puterea oștilorii împărăției, i-ai biruită și acum cu

ajutorulii lui Dumnedeii fărămându-i forte rii, luândă iarăși mulți robi vii și
atâtea tunuri. Și astădi se află întinse corturile oștilorii n6stre cu M. Sa Seraskierii înlăuntru în Mehadia și dincolo de Mehedia, înainte de atâta cale. (formula

șenlie, tuunri etc. . . )». 1788, Aug. 21.

a

Asemen6 cărți şi lu boeril din Nicopole.
Cod.. No. AVII, îila 318.:

<a...

Scire că M. Sa. Cerchez

ae

Pașa

Seraskieruli, și

pre

slăvitulii

Mecmișii Pașa, cu putere de oştiri din ordia ruma . . . ... . după ce ai făcutit
zapt Mehadia-și cetate Enikale și ai fâcutit atâta biruință Juândit mulțimi de:

Isronra Româsir.ontt

225

„Din ordinulă de di pe oştire, dela
26 August, se vede că '6stea
lui Mavrogheni nu însocesce pre Turc
i spre Timișora, căci ținta operaţiu

nilorii “sâle belice, era coprinderea
Brașovului și defensiva pe
hotarele. despre munţii Carpaţi. Când
e vorba de « Timişora», Mavrogheni scrie
, că se speră

că acea cetate

«oștile pr6 puternicului împărată»

o voră

lua

în stăpânire

tar în ordinea de di dela

August scrie,
. «că mergi oștile nostre asupra
acela nădăjduimă al stăpâni».
In același timpii Gstea turcă din Belg
rad

16

Brașovului, care și
luase

Zeml

inul. In
Bosnia cu puţine dile înainte 6stea turc
âscă dobândise Diruinţă contra
ostirel austriace (1). Aripa stângă a oștir
el turcesci pășia din isbândă
în isbândă.
|
“

2

|

"robi vii şi morți, capete nenumărate
, și atâta sumă de tunuri ale vrășmaşilo
rii,
precumi vamă îusciințati, mergândii
înainte birnitori, ai făcută și 'Temişvaru
muhazerea. Pentru care ne înseiințeză capic
l
hehaiaoa nâstră din ordihumaiuni cum
că M. Sa pre înălțată, pre luminată stăpî
nuli nostru vizirii, aă scrisă Yrăj mașiloriă
ce se află închiși în Temișvară, cumii
că de se vor închina și de se vorii supun
e
a se da fâr de resboiii și a se închina la oștile
n6stre, vorii av6 rai și t6tă milos-.
tivirea și nu voră petrece nici o prime
sciințare cumi că s'aă închinată și aijdie. De care şi așteptămii negreșită înTemișvaralii, după prosta starea și neput făcutii cu voia lui Dumnegei zaptiiși
inţa în care se află vrăjmaşii.. De altă
parte veţi sei, că ML. Sa Abăi Pașa, Seras
kierulii, cu puteri de oştire din Beligradii
" iurudisindi asupra Zemlinului lati
făcută cu ajutorul lui Dumneqeii zaptii
și
astădi se află sub stăpînirea oștiloră pr
puternicului împăratului nostru şi este
otărire a pr6 luminatului stăpînului nostr
u (Dumnegeă să-i fie ajutori) că despre
amân

două

părțile

aceste ad. M. Sa Cerchez Pașa cu slăvitulă
Meemișii Pașa
despre Timisvari și M. Sa Abai Pașa
despre Moncaci, cu puterea oștilorii ce
ati
mergândă înainte să ia și Budinulă vrăjm
așiloră, pe care și nădăjduimit la ajutorulii lui Damnedeii să-lii stăpânâscă purtă
târele de biraință oștile pr6 puternicului
împăratului nostru», 1788, Aug. 26.
LL
Cod. No XVII, fila 319.

«

_

o.

|

(1) «.... Seire că purtătorile de birui
nță - oștile pr6 puter. împăratului
nostru, după ce ai făcutii zaptă Mehadia
și ai prăpăditii pre vrăjmașii săi, au:
intrată și cale de două câsuri în lăuntrulii
nenumărați vii și capete și 50 de tunuri din hotarelorii vrăjmașilori, Iuându-le
Asan-Pașa lângă M. Sa, iar 40 lea trime care 10 ai opriti MM. Sa Soraskier
sii la odiuoaitn, Și iarăşi am
luată veste cum-că vrăjmașii intrândii în
Bosna cu atâta 6ste, cu ajutorulă lui:
- Dumnedeii s'aii întorsii rușinați și strica
ți forte roi. A priusii și mulți robi
unde aii fostii acolo la acestă bătălie și însuși
imperatoralii nemțesci și sati
juratii eu otărire asupra Bosniei să nu
mai cerce cu răsboiii. Și iarăși am luată
veste cumcă vrăjmașii ce ati fostă în potri
va Belgradului s'aii trasi cătră partea
“Mehadiei lăsândă câte-va sste pentru paza
Belgradului, Asupra cărora năvălindii
Istoria Homâniloră de V., 4. Urechiă,

„

TOM, IN. 15%

|

din

UnEcutĂ

„VA,

296

ii
Despre isbândele dela Mehadia sai bucurati multi şi Divanul
i
firman
Constantinopole, carele lrămise lui N. Mavrogheni uni

vestitorăi isbândel. Urmâză atunci noua proclamare din Septembre
8 anului 1788 prin care .N. Mavrogheni veslesce sosirea şi coprinderea firmanului (1). Acesti actii era de natură a mal potoli şi amâna
intrigele

bolerimei,.

dar

nu

a le

și

curma

definitivi.

acesta :
Patru “cărți ce sait făcutii de vestire

”

Eată

actulu

|

pentru răshboiuli ot Meliadia și altorii

”
locuri de acolo.
agale,
a... Vemli Vlahiseoe..., . Cinstitilorii D-tre saraschieri, bimbași,

zabiţilorii și tuturorii ascherliilori ai Domniei mâle. — V5

facemii în scire, că

care acunil
prin vreduică de închinăciune pr& înaltului împărătescii firmanii,
înălțatului
pr€
al
-Başa
“De ai veniti cu d-lui cinstitulă Husoinii Aga Bărhior
biruințe
de
ele
purtătâr
ii,
Dumneqe
iuni
ă
Vizirii, ni se vestesce, că cu ajutorul
pe
trecutii
ati
și
mului
Fetisla
câmpulii
din
răsboiii
spre
oştiră ce aii fostă porniti

Hasanla Vidinti dinedce în pămâatulii ţărei românescă, cu povățuirea înălțatului palanca,

lângă
Paşa seraskierulii, aii luati sub stăpânire lazaretulii ce este aprâpe
i-ai tremulți
mai
cei
pe
6009,
la
ca.
u,
înlăuntr
erai
cari
Rușavei și pe Nemţii
locașii
era
fiind-că
ii
cutit sub sabie, pre cei-l-alți i-ati robitii, care lazaretul
pline
magazii,
întregi
oştiri
biraință
de
negațitoriloră, aii dobândită purtătorele

-le oștile
de feluri de averi, argintării și mulţi robi și r6be. Care aceste auqindula răsboiil.
ei
și
ce era în potrivă la Fetislam, cu mare rîvnă ai alergatii
ail perdutii

ii
Deci vădândii pornirea purtătârelorii de biruinţă oștiri, vrăjmaș
i în braţe
coprindi
marea;
în
înnâcă
se
co
cei
i
precumi
și
“nădejdea mântuirei lori
a făcută
(scapa),
păzi
cât de micii lemnii ce ară găsi, cu nădăjde că vorii pute
Boazu
la
este
care
munte
unii
de
șanțuri î meterezură late şi adânci aprope

ii învățații
Mehadiei și cu parcane și șarampoi ai făcută mare tabie cu meșteșug
ce trece
girla
și
abătuti
ai
fâcutii
ati
ce
ori
șanțuril
lii
înăuutru
și
sciutii
și bine
și
multe
tunuri
puindii
tabiile
pe dinaintea Mehadici şi pe dinapoi ati întăritii
dar
anevoie,
cu
luerulit
veds
se
că
măcari
mijlocii
cumbarale. Și cu acesti
birnință oștile
nădăjduindii la Dumnegeii într'ajutoriă, sit năvălitii, purtătorele de
după ce saii
și
i
Boazulu
a
drâptă
partea
împărătesei asupra pălangei ce este în
biruinței
ventuli
năvăliră,
multe
cu
urmă,
după
cc
în
trei,
răshoitii vitejesce qile
e și nustăpânir
în
ati sullatii în partea” otomanicescilorit oștiri și așia sati luatii
25 ale
la
și
ii,
prăpădit
sait
toți
i
mita palancă și vrăjmașii cară eraii în lăuntrul
N

intrati purtăM. Sa Abai-Pasa, cu ajutorulii lui Dumnedeii i-ai prăpădită și aii
vrăjmașilorii
ii
pămentul
în
târele de biruinţi oștile pr6 putern. înpăratului nostru
mare

cale de 8 câsuni înlăuntiu.

Ja, ordihumaium

cum

și

noi

Pentru care aceste biruinți sait făcutii șenlic
aici

la

Domnesca

nâstră

curte

lui Dumnedeii cu foculii tunurilorii. Deci nu lipsimii a vesti
(formula) 1788 Augusti 13.

:

amii

dati

slavă

și d-tre......

,
Cod. No. XYII, fila 310.
de inon. T Il.
Tesaur
în
fapte
aceste
despre
l
Eclesiareu
Dionisie
şi
,
Văcăresen
(0) Yet En.

IsroRiA RomâxILoni.
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lunei zilcada, Joi, în numita palâncă care este -în vârful
muntelui scoțândii
câte-va, tunuri ai începutit resboiulă din partea otomani
cescilorii. oștiri asupra
meterezuriloră nemțesci ce era în celă adevăratii boază,
bătând cu focii de trei
părți partătorele de biruință oștirile nostre ale împărăției,
care oști năvălindi |
cu sabie și cu sulițe și 'nădăjduindi la Dumnedeesculii
ajutorii, ati intrati frica
în inimile vrăjmașiloră și desnădăjduindu-se gheneraruliă
nemțilorii. ai: fugită

împreună cu 6stea sa. Cure faşă a lor făcându-se cunoscută a
doua Qi dimindţă,
aă intratii purtăto

rele de biruinţă oștirile împărătesci de ai făcutii zaptii
meterezurile, Deci numitulii Serasker-Pașa gonindă pe fugiţii
nemți dela cetatea Mehadiei două trei ceasuri înainte, sati făcutii.și altii răsboiii
cu: Ungurii ce sunt
îmbrăcați în heră, cari erai spre ajutorulit fugiţilori Nemţi
și în că după urmă
și îmbrăcați în herii nesuferindii năvălirea: oştiriloră otoman
icesci ai fugitii și
că. Și. așia cetatea Mehadiei rămâindii deșertă de 6meni,
fără de greutate sati

stăpânitii

suut

de

cătră

nenumărate

pr6

puternica

vitele și robii

împerăție.

şi r6bele

La

acestă

și averile

cai

dar

mare

biruință

ai intrată în mâ-

nile biruitorilorii otomani. Cătră acestea loculii ce se numese
e Inicu (Iinicalej
care este chieea Dunărci fiindă stăpînită de oștile otomani
o sumă de vrăjmași luândă cele trebuinci6se cu dânșii ai mersti și sai cesci,
ostitii
cu dânşii acolo
și așia oprindu-le trecerea Dunărei. Pentru care orindaitulii
care era acolo asupra,
lor Mimiș Pașa năvălindă asupra vrăjmașilori și multii strimtorindu-ă
s'aii închinat
și cu acestii mijlocii ati luatii întru 'stăpinire totă loculii
acela și S'aii deschisi
drumit spre Belgrad pe Dunăre; care aceste vestiri
de bucurie ale mareloră
biruinţe ce aii făcutii otemanicescile oștiri, ni se poruneesce
prin mai susii nu=
mitalii înaltul firmani, ca arătându-le la cel ce se cade,
să ne silimă cu oștirile
ce sunt orinduile aice, u înlesni mijloce spre luarea Brașov
ului ; drepti aceea nu
lipsimii a vesti și d-vâstre acâata pre largi adeverite” pentru
mai sustii numitele
mari biruinţe care aii dată şi dă Dumaegeii oștirilori nâstre
asupra vrăjmașilorii,
ca să vă bucuraţi și să slăviți pre Dumnegeii: pre carele
luânda-lii și d-tre într'ajutorii să năvăliți cu îndrăsnslă asupra vrăjmașilori . .
. . „». (1) (după formula
- cunoscută). 1788. Sept. 8,
|
Si
Da

In cursulii lunei

Septembre

nou&- victorii

sunt semnalate

prin

ordine de di ale lui Nicolae Mavrogheni. In 13 și 19 Septe
mbrie.
1788 Domnitorulă anunţă victoria mare dela Caransebeș
, unde Turcii
luară: nu mal puţină de 5000 prisonieri și 200 tunuri
de diverse
calibruri. Caransebeșuli rămase 0, ruină în acestit.
răsboii (2)...
,

-(D) Uni

originalii în mânile nâstre.

(2) «.... în scire, că astăţi la 13 ale lunei acestei
a ne-aii venitii veste
de bucurie, cumii că purtătârele de biruințe ostile
pr6 puternicului împăratului .
nostru, lovindn-se cu oștile

nemţesci în lăuntru la Caransebeș, cu ajutorulii lui
Dumnegeii aii biruiti și aă sfărimati puterea nemțului,:
i și Sabeșul zaptii,
unde ai fostii și însuși Craiulii lor, carele spăimântândufăcândi
-se
de lovirea oștiloriă
otomanicesci, nâptea, Sâmbă
tă spre Duminică, la 8 câsuni, ai fagită
care acestă bună vestire amit slăvitii . » 3». 1788,
Septembrie 13,
Cod. XVII, fila 393,

și pentru

ID
L>:
Y
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In

Seplembre

nouă avantaje

fuseseră obținute contra auslria-

ciloru, pe linia Vălcanului. Numerâse sate
mână-lureo înaintâză contra Sibiului (1).

se supuseră

și Ostea

ro-

în seire, că d-lui Cara-Mustafa Aga, și cu slăvitulii Ibraimii
(0) e...
Paşa din preună cu oștile de la Craiova după ce aii făcutii zaptii Lazaretulii
Valeanului și ati căleatii tâte cele din prejură sate ale vrăjmașiloră, luândi atâtea

robi şi be și mulțime de vite îu multe rânduri, ati eşitii și ati intrati la ceabunii
oștile nâstre mai îh lătintru, întindându-se cale de trei c6suri, de unde cu multe

agoniseli se întorcea îndestulaţi și folosiți până ati ajunsii și la loculii ce se nu-

unde

Poiana,

mesce

cra la 6000

ostași, cari splimântându-se

„lori

de vrăjmași îmbrăcaţi cu fier și alţi soldați

de puterea oștilorii n6stre, sait sculatii de la loculii

şi ai fagitii. Diipă a cărora fugă toți locuitorii satelorit părței locului vă-

dându-se că aii rămasii singui, nefiindii vrednici stăpânitorii lori, s'ait închinatii
la oștile nostre și s'aii supusii a fi raele ale pre putermicului împăratului nostru

cerândii ca să aibă milă și mângtere. De care acestă fugă a vrăjmaşilorii și su-

punere a, t6te satele părței locului, aducândii r&spunsulii numiţilori la căpetenii
ot oştirile nostre, s'a pornitii tâtă puterea oștirelori, de mergii înainte asupra
Sibiului, care, cu vrerea lui Dumnedei nădăjduimii a-li stăpâni și pre acela. Deci

făcândii ohicinaituli șenlie

cu foculii tannriloră aicela domnâsea

nu ami lipsiti a vesti și d-v6stră>. ....

n6sțră Curte

. (formula ordinară) 1188, Sept. 18.

Cod, No. XVII, fila 327.
Ei Vamii însciințată biruințele care cn ajutorulii lui Dume...
nedeii ati făcutii oștile otomanicesci în partea locului din Lazaretulii Vulcanului

până la poiana unde este cetatea vrăjmașilori, astădi iarăși amil primitii şi alte
noui vestită de bucurie, cumii că oștile nâstre, ce sunt subii chivernisirea lui
Naime Ibraimă Pașa şi a d-lui cinst. Bimbașii ali nostru Cara-Mustafa Aga, după
ce aii intrati și s'aii lățitii în lăuntru în pământul țărei vrăjmașilorii, coprinQendii

îndestală parte de loci, făcând ceabunii ai ajunsi și la ţinutul și la orașulii
Ahcea,

care

sunt

departe

în lăuntru

ca la 15 câsuri și prădândă

din prejurii

satele le-ai și făcută zaptii și ait rămasă acolo oștirile, de unde îndată atâtii
boerii, neguţitorii ce se afla acolo, câtii și din cei de josti cei mai aleși ati serisit
arzuhalii cerândii
găduindu-se să
plătâscă haraciii,
în casa bali (?)

la
se
a
de

oștile nostre ca să le dea... . (pace?) că se supunil singuri, făfacă și ci raele, ale pr6 puternicului împăratuli nostru și să
cărora plecăciune primind-o oștile nâstre, ai intrată în lăuntru
unde ai făcută zaptii armele vrăjmășesci câte se aflaii acolo

şi gephanele îudestule, și astăţi se afiă oștile nâstre în numita Casa Alceu dându-le locuitorii părței locului tainuri zaherele cele trebuinci6se oştilorii nostre,
Deosebitii de acestea acunii ne-ait serisă și M. Sa pre înălțatii și pre luminatii
vizir stăpiuulit nostru vestindu-ne pe largit răsboiulă și biruința ce ait făcutii oștile
otomanicesci la Caransebeşii, de care am serisii cărțile Domnici mele de însciințare D-vâstre, de prăpădirea vrăjmașilori, unde au fostii și împeratulii lori, carele
spăimântându-se, n6ptea aii fugiti din preună cu oștile sale, în care fugă a lorii

dânait pedestrimea peste călărime ca nisce înfricoșaţi și socotindu-se unii pe alții
de vrăjmași sai sfărimată tăindu-se- și înjuughiindu-se între. dânșii și într'ac

junghiare

a lorii aii porniti

M. Sa pre înălțatii vizirii odată asupră-le cu mare

năvălire puterea oștilorii M. Sale,

şi lovindu-i aii luatit 5600 de robi și peste
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XLAX..
dMavrogheni

în Ardăl,

Ștple

Proclamaţiună

sate se supun.

diverse.

N. Mavrogheni

împedical-a maltratarea de călră Turc
i a Românilori din Avdâlu ? Lucrulii acesta era
greii de făcutii, totuși vedemii
că, cu
aulorizarea

lui, se făcură

în Muntenia,

pe

alocu

ri, adevărate
subscrieri ca să se adune bani cu care
Popa Ion dela Sf. Stefani
din Bucuresci răscumpăra dela Turci
Românii robiţi de dinșii (1).

Mal

uza Mavrogheni

Și de alti mijloc

spre a

mânii Ardeleni, de măcelulă și jafului
Turcilorii:

scăpa

li cerea

pre

Ro-

să

se închine lui și să se strămute în ț6ra
românâscă; ba și cel ce vor
remâne pe acolo vor fi aperaţi, dâcă
se vor declara raele. Eată, ca.
model, urmă

torea proclamaţiune din 19 Septembrie
1788 adresată de
Mavrogheni la orășenii dela Casabaoa
Ahcâ (?) din Banat:
& .. Vlahiskoe, rouă tuturorii orășenilori
din

Casahaoa dă Aheea și dela celeorașa şi sate, ale părţii locului dia ţinut
ală Transilvaniei, din țera nemţescă,
sănitate! Ne-am însciințati Domnia me
Mustata, cum că după ce cu ajutorul dea. d-lui Cinst. Bimbaș al nostru Cara:
lui Dumnegeii ai intrati oştile - n6str
prin Vulcan, aicea cătră partea locul
e
ui, în ţsra vrăjmașului, voi locuitorii
din
Casabaoa Ahcea aţi trimesii elciii cătră
Dumaslui mai sustii. numitulii zabiti
nostru de v'aţi închinat, pentru care
ali
amă luădati buna urmarea vostră de
punerea şi plecăciunea ce aţi făcutii, cu
sucare vă arătați, de care 6tă şi Domnia,
„6 vă seriemii printi'acâstă Domnâscă
a nâstră carte acâstă veste de - bucur
că după firâsca iubire de 6meni ce
avemiă, câți cu capete plecați şi supu ie,
nere
drâptă se vor închina la noi făcânduse
nu numai primiți sunteţi, ci și totă feluliraele ale pr6 putern. împeratului nostru,
“alte

i de mângăere veți avea și întru nimici

rr
+

204 de tunuri mari și mici și tote gephanel
ele și gătirile ostășesci, fără de a scăpa
nică unii vrăjmaști. Ai fostii şi 2 ghină
rari din care unulii s'a omorit şi pre altuli
i
Vaii prinsă rănitii preste toti. Și așia
ai intrată şi intră cu tâtă 6stea MM. Sale
în.
păminturile vrăjmașiloră,
|

i

.

supuindii mulț
și norâde și pe toți vrăjmașiă și îm- protivnicii, iar Caransebeșulii L-aii arsi cuime
foci,
Acâsta vă însciințămii şi fiți sănătoși». 1788, Sept.
19.

Cod.

No.

AVII,

3

fila 326.

NB. S'au scrisă asecmen€
(1) Veat

cod.

No,

ÎVII,

,

la boeril 'din Nicopole.
fila 317,

arh.

Statului,

.

|
_
«<Răscumpărare prin subscriere în Bucur
esci de câți-va Români din Ardel,
robiți de Turci. Popa Jon dela Sf.. Stefan
i a dat chezașie de desrobire îl. 209».

VĂ,
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trage

- supăraţi nu veți fi, şi pentru câți din voi veţi vr€ a vă

și a

veni

aice,

bună siguiati ami serisii la d-lui zabitulit oştilorii nâstre ca să vă trimită cu la Domnia
aici
întregi
vanție de paza vâstră la drumiă și cu tâte lucrurile vâstre
a vi da.
m6, unde și locii îndestulatii de odihnă și chivernisâla vâstră avemi

- Ci dar oră-câţi şi ori de ce trâptă veți îi, veri din ce parte de

loci,

veţi

are

ce vă
acâsti bună socotâlă în cugetulii vostru, să fiți bine încredințaţi la acâsta
de
mijlocii
acesti
cu
mele:
Domnici
seriemii și eu bucurie să năzuiţi la mila
ă.

ostășesc
supunere și cu plecăciune arătându-vă nu vă va, întîmpina nică o lovire
19.
re
Septemb
1788,
(1)
!»
și
sănăto
fiți
- Acâsta și

Oștirile
multe

înaintândă

în” Seplembre

părţi, cetele române

contra

Braşovului,

din calea Buzăului și

din

mal

Timișului, ocupară

satele din jurulii Braşovului.: Domnitoruli prin proclamaţiuni călră
românii âin șâpte sate îl îndâmnă să se supune țerei românesci. Aceste

sâpte sate lrămiseră câte uni elciăi la Domnitori să . declare supumanerea, lorii, iar Domnitorului le răspunde următorul importanti!
_nifestii, din Octombre 6, anulii 1788:
c6lă mare,
“Carte ce sai scrisii la şepte sate ce sil îuchinatii. Serisă pe
,
.
tureâscă
de hârtie
Tirlungenii,
«Von tuturorii locnitorilorii dela satele ce se numescii Săcelele,
sănătate !
ui,
Brașovul
ţinutulii
din
i,
Hărmani
și
Prejmile
7azenii, Purcărenii, Podila,
cumii
vâstră,
unea
Amii luati Domnia m6 însciinţare pentru supunerea, și plecăci

ce facem
că după ce aţi primitii domnescile Nostre cărți vestitdre de milostivirea
cătră
voştri,
ai
trimeși
eleii
șepte
prin
şi
i
bucurat
vați
Domnia .m6 spre voi,

Deleanu,
Seraskierii oștilorii Domniei mele, dela Văleni, anume Gheorghear
OlAchim
şi
Bratul
Ion
Bucşă,
Ion
Ioniţă Barbel, Bratulă Coinac, loan Bratul,
cu
nostru,
lii
împăratu
ului
puternic
pre
ale
racle
teanul aţi cerut ca să vă faceţi
sa să
mele.
Domniei
mila
dela
cer&ndii
mele,
Domniei
ea
stăpânir
sub
supunere

fiţi primiţi sub ocrotirea nâstră.

Pentru care ne-aii părutii bine de acâstă bună

socotință a, vâstră, carele pentru binele și folosulit vostru ați făcutii.
Domnia m nu lipsimii printracestii domnescii ali nostru sinetă a vă
că atâtii voi, locuitorii .satelorii din maă susii numitele sate ce vai
câtii și alții de ai voștii ver de ce trâptă ar fi, care din sineși, maj

Și iată și
încredință
închinatii,
nainte de a

fi întâmpinată puterea oștirilori nostre se vorii închina și vorii av6 a se supune
la noi și a se trage cu locuința întracâstă creştinescă oblăduire a Domnică mele,

Devleti
“în ț&ra românescă, veți petrece fericiți subt stăpânirea pr6 puternicului
și sub
sale,
i
vaelelori
asupra
ire
milostiv
are
fire
din
care
nostru,
ului
ali împărat
crecei
noştri
supușii
pre
iubindii
drâptă și creştinâscă ocrotirea Domniei mele,
cu
slujbă
în
orîndui
vomit
îi
ă
ostășesc
tagma
din
ccă
dincioși ca pe nisce fii și pre
.
cei
ii
locuitor
pe
iar
ii,
dregător
de
cinste
la
cindui
învredni
lori,
buni folosulii
moşiile
pe
lori,
a
dreptate
și
muncitori și casnici îi vomit mulţămi cu t6tă odihna

Domniei mele,

care

se numescii

Uluiţii ot sud Ialomiţa, o moșie mare în sud

(1) Cod, XVII, fila 326, Arh. Stat,

Isronia

Bomâxionă

931

slamit Romniciăi, i moșia Giulesciă din sudă Ilfov, i inoșia Afumaţi în sudii Ilfovii,
i moșia Zimnicele în sudi "Teleorman,
sâii veri unde veţi vr6 şi ve va plăcd loculii
de locuinţa vâstră, ori toţi la unii locii, sâă deosebiți, sunteţi primiţi şi aveți

voie a vă aşeda cu tâte casele vostre. Pentru care și porunci amii serisii atât!

ispravniciloriă, cari sunt rînduiți de Domnia m6 purtători de grijă numitelorii
moşii, cât şi d-lor dregătoriloriă, ispravnici ai județelorii, ca viindii voi din năuntru,
„să vă primâscă cu totă mângâerea şi să vă aşede în loculii unde vă va plăcc
spre mulțămita și odihna și hrana vâstră și a vitelorii vâstre, și deosebitii avemii
porunci date la d-lor Seraskierii și fabiţii noştri, ce avemit orinduiți cu oștile
Dă mărgiui, ca la cșirea vstră să aveţi totii teliulit de pază și de străjuire, și
nică pre voi să vă supere, nică ale vâstre lucruri să nu se clintâscă întru nimica,
ci încă și ajutorii ce vă va trebui la drumii, pentru ale mâncărei vâstre să vă d6.
Drepti aceea fiți bine nădăjduiți la acâsta ce vă seriemit Domnia” m6, și atâtit
voi locuitoriloră din mai susii numitele sate, vă porniţi a veni eu bucurie, și fără
de nici o îndoială, sâii temere de cevaș, câtii și pentru acei de ai voştri îi îndemuaţi și vă însciințați unii pe alții ori de ce tagmă, vorii fi, ca să scie că
Domauia ms, după firâseu iubire:de 6meni ce avemiă, pe fie-care vă, primimă cu

braţe deschise și toți veţi aila odihna și milostivirea
dela Domnia 16». (1) 1788,
Octomb.

6. .

.?

L,
Istoricii streină despre

a

isbândele
luă

Mavrogheni.

Bătaia

dela Monăstirea Sinaia. Austriacii respinși de acolo. Austriacii |
voduși la defensivă de oștirea româno-turcă.
Becallini, care este favorabilă Austriacilorii, nu. tăgăduesce di- .
versele ciocniri din luna Aprilie și August 1788, dar le. împuţineză
importanța. Eli dice că: «Trupele cesaree se împolrivise cu obslina- [i

(iune și ajunseră a face mereii fără resullatii atacurile lor (ale. Turco- .
Romdnilorii)

obligându-i

Turnu-roșii,
ali Buzăului
luase

lași)

Sinaia- unde

luă

în

a da îndărătă

cu furie, asemenela pasulii

și la Vulcan. Fabris

posesiune

în

acele dile

(unchiului celui care

bogala

monăstire

dela

sari fi putulii menţine daca nu era copleșitii de forțele

(1) Cod. XVII,

fila 352

verso.

|

,

La: fila 334 sunt și cărțile scrise la “ispravnicii pentru 7 sate ce sai închinată, ca să-i așede la odihna lor când voră yeni:
La judeţul Slam Romnicii
Ialomiţa
>»
>

2»

>

Iltovă

-

Teleormanii.

V. A.
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superidre

ale neamiculul.

Se

abandona posiţiunea cucerită,
năstirea» (1).

Unecniă

apără

însă Fabris

acolo,

r'o lăsă decât.după

dar

siliti a

ce incendiă mă-

Mai apoi însă recundsce că aceste ciocniri diverse ori <Scaramutccie distrasero gli Austriaci da maggiori intraprese nella

Valachia per tutto il mese di Agosto»(2).
Apol dâcă

stea

lui N. Mavrogheni

mar

îi isbutilia

decât atâla,

de a împedica descinderea oștilorii Austiace în inima ț&rei, âncă laudă
se cuvine bravului Domnitori.

.

Şi nu mal multi isbulise stea Austriacă, a înainta sub feldmareșalulă Conte de Vantersleben Fiamingo, oficerii de meriti. Din
luna Aprile âncă, spre Servia şi la Dunăre.... cremasă monarhuli
(Iosif 1) mai multă de trei luni în ace ultimă a sa cetate de frun“tarie, suspendândi operaţiunile ulterioare ofensive, contra. unul

neamici, care nu eva atâti de despre,
începutii (3).

cum

îli

crequseră la

Ceea, ce împedica pre losef II de a nu lua ofensiva nat energicii
contra: fruntariei turcesc era și încelinâla cu care oștirea rusâscă

descindea spre Moldova (4).
Cum se face că Austriacil sunt mereii bătuţi pe t6tă linia munțilori? De Chenier în «Revolutions de IEmpire Ottoman» (5) la
pag.

249,

(1)

«Le

recunâsce
|

că

Turcii
_

(respective -Muntenii)

«avură

câteva

trupe cesaree fecero un ostinata, resistenza, e giunsero a rendere colă

sempre infrutuosi i loro attachi, obligando li a dare adietro con furia, ugalmente
che alle angusta di Torres (Turnu-roșiă), Boza (Buzăi) e Vulcan. Ii Fabris
(unchiii celui care lui Iașii) si impadroni in quei giorni del rico Monasterio
di Siduay (Sinaia), ove si sarebbe potuto mantenere si non fosse stato soprafatto
dalle forze superiori degli avversari. Vi si difese 'tutavia în tal modo, che non
abandono la sua conquista se non dopo aver veduto consunto dalle fiamme il monostero stesso». Vedi despre bătaia 'dela Sinaia în anexa ce scrie Joan Zaneti.
(2) Că aceste harțe distraseră pre Austriaci dela mai mari întreprinderi
totă luna lui Augustă.

în

Valuchia . în

(3) «Dimoro il Monarea (Iosif II) per pi di tre mesi în quella sua ultima
piazza di frontiera, sospendendo le ulteriori operazioni di oflesa contro un nemico
che. non era poi tanto da disprezzarsi, come dapprimu si cra credulo».
(4) Vegi

Tesaur,

ce scrie

de acestă întârdiere Văcărescu Enake

Il.pag. 295,

(5) Paris, 8%, 1789.

în istoria

Imperiului

Otomanii“.

IsToRIA

ROMÂNILORE

233

isbânde despre Ardeal, după ce alacaseră
de mat multe ori posturile
neamice, cu c6 mai mare obstinaţiune, ei
strebătură (Turcil), în Sclavonia şi în Banati, unde făcură multă pusli
ere (1).
Și mal departe: «In diferitele erocniri ce
avu în Transilvania;
Otomanii puseră atâta încăpățânare, că în
două dile e1 renoiră ata-

curile lor de mai multe or» (2).

Si

a... La l-iu Septembre 1788, Austriacii
voindă (3) să forțeze pasulii Oituz, 6stea turco-muntenă îl
apăr şi sili pre generalului
„austriacă Roll să dea îndărătii. Apoi Banatul
fu invadată de bircomunteni .... Mersul răpede ali acestora
spre Ungaria <respândise
groza. Austriacii olăriră să d& foci la mal
muliit. de 60 de oraşe,
ca să împedice pre Otomani de a le copri
nde» (1).
j
” Asemene perderi le explică Abatele Becattini
prin greșâlele planului de resboiii conceputii de Imperatore
le Iosef II: «In loci de a
trece. Dunărea şi de a merge drepti contr
a Olomanilorii, în centrulti

chiar ali țărei lori,
el

le lasă timpului de a aduna

oștiri și întinse

unii front fără profunditate pe o linie cu
multă pr6 lungă. Acestă
principe la care aclivitatea era drepti genii
, fără însă a-l înlocui,
otărise singuri planul “mixtă de campan
iece adoptase» (5),
În
O
EI

(1) e... eurent quelques avantages du
cât6 de' la Transilvanie, aprts
avoir attaqus plusicurs fois les postes ennem
is, avec la plus grande obstination, iîls penâtrărent dans P'Escavonie et dans
le Banat, oi ils firent bien des
Tavages».
(2) «Dans les diflârents' engagements quiil
y cut en Transilvanie, les Ottomaâns mirent tant d'opiniatrets, que pendaut
deux jours ils renoutellerent leurs
attaques plusieurs fois», (pag. 250).
"(3) Acelaşi autoră, pag, 250.

A

(4) «.... avait râpendu la consternation. Les
Autrichens se dâterminerent
mâme ă mettre le feu a plus de 60 bourgs,
pour empâcher les Ottomans de s'en
emparer. ,..»,
(5) câu lieu depasser le Danube et de mareh
er droit aux ottomans, dans
le centre mâme de leurs provinces, il leur
laissale temps de rassambler des:
armâes, et 6tendit uu fond sans profondeur
sur une ligne beaucoup trop longue.
Ce prince, chez qui Pactivit6 remplacait le
gânie, sans le supplâer, -avait arrâte
seul le plan mixte de campagne qu'il avait
adoptâ».
Pag. 115. Vol. VII, 1817, Paris et Londres,

V.

,
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Considleraţiuni politice. Principele de Ligue in Moldova.
Suedia faţă cu Rusia. Mavrogheni despre politica esteruci.și despre

resboiulii Suediey.

'Purcia, declarândi

Austriei şi Rusiei, complă

pe spri-

« Ambasadorele Angliei dăduse

Turciei

râsboiulă

jinult Suediei și al Poloniei.

să spere, că aceste ţări, (Suedia și Polonia)

vor lua armele în favârea

Porței, şi că și regele Prusiei se. va însărcina
tului Tosif> (1).

se opună împora-

să

se deosebi, ca diplomati

In aceste împrejurări
cipele de Ligne.

|

și oșteanil, Prin“

Mareșalulă Principe de Ligue care jocă unii rolă destulă de
importanti în resboluli din 1788—1791, pe lângă ambele armate
Rusâscă şi Austriacă, se afla în Noembre 1788 la lași. De aci trămite
Principelui

Kaunitz o scrisâre, apol în 1 Decembre 1788,
nenumită.

la o pers6nă

le-ati publicati

cumi

după
Prince

de

Ambele

Ligne»

In prima

aceste

scrisori

Stal-Holstein

în

le dămu

în -«Lellres

anexă,

et penss6es du
ÎN

(2).

scuissre de Ligne

altă scris6re

face mai

|

multă politică; judecă pre

Muscall în purtarea lor faţă cu Austriacii în resbelulii de faţă și
arâtă lentârea de mișcare a oștirei lul Potemkin. De Ligue i-a disă

că dâcă elu, Potemkin, ari fi voitii să înainteze oștirea pe țerimil
Mărit-Negre la Dunăre, elii, De Ligue, arii isbuti să facă din Potemkin

Jospodaruli

Moldovei și Vulahiei.: Potemkin ari [i respunsi că ar

pute fi râgc alti Poloniei de ar voi; a refuzalii să fie Duce de Curlanda..

Cu toti disprețuli manifestată de Potemkin pentru tronulu Bomânilorii, nol vomi ved6 că acesti desideriii l-a avuli şi a cercatii
mal-apol

să-lu realizeze.

(1) «EL embajador de Inglaterra le habia hecho concebir esperanzas de que
el Rey de
se armarian estas dos naciones en favor dela Puerta, y ademas que
_
lose.»
or
Emperad
al
oponerse
Prusia, se encargaria de
— tradusă în i. Ispaniolă
Mistoria dela Turquia de Iose Maria Touanin y lulio van Gaver,
de „una sociedad litteraria. Barcelona, 1840 “pag. 3858.

(2) Viena, 1 vol. 8% mici, 1818.

IsroRiA

De

Ligue

a

îndemnati
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apoi,

independinte

dice el,

de Turci
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pre Potemkin

să facă

ȘI să fie ele guvernate

de propril lor boieri, sub' protecţiunea, celor două imperil.... Potemkin
respunse: «Nous terrons/»
a
Am vedulă not Românii, apol, ce gânduri hrăniaii . Rusia Şi
Austria despre noi!
|
“Im a doua epistolă Principele de Liggne, din tabăra dela Jlovila .
hăbăci şi Iași, face unii minunală Și simpalicii tubloi alti societățet
moldave și pledeză cu multă căldură cauza (&rilorii române în fața
lamei culte. Descrierea plastică și vit colorată a unei case boteresci,
din epistola lui de Ligue, este proprie a ne arăta că o dată cu
ocuparea Iașilor de cătră Muscali, chiar în anulit 1788, bolerimea se
reintorsese

în [ași Și Gre-care

cuise spaima

și grâza

siguranță

dela începutulă

: Simţimintele acestei bolerimi,

și încredere

în viitori

înlo-

reshotului,

după de Liggue nară fi decât de

laudă. Eli dice că boierii: <bănuiți de Ruși că ai. preferință
pentru Aust iaci, suspecți acestora. căci îi credă în legătură cu
Turcii, ej-(boterii) dorescă toti atâta plecarea unora pe câti se

temi de revenirea celov-l-alță» (1).
“Regretămă că nu putemit confirma aserţiunea nobilă

Ligne

despre

bolerimea

Moldovei.

De siguri

„între boieri, cu asemen€ naționale simţiminte, dar noi amii
cum

a lui de

escepțiună se vorii alla

arâtală ”

bolerimea acâsta a chiămati ea însăși pre Muscall.
Ce e de mirare, de altmintrelea, că boierimea n6stră de acumii

100. de an! să nu fi avutii deșteptată consciință națională, când.
de Ligue ne spune, că coconele. bolerilorii <m6pi sent la langgue
de leurs

cpoux»?

„Din lEgăni primindi asemen6 dispreţi
apol înstreinată

a. totii. ce e naţionali,

sufletulă junelui fiii de boferii. prin educaţiunea grâcă,

când ajungeaii în vârstă fera, patria pentru el era numal, mijloculii

da se întreține, da dispune de venituri cu care să-și satisfacă, largi
trehuințele de uzi, de risipă... Cele 150 de curți boleresci din Iași

„erati de sigurii

— mai (te—— exploatatăre, 6ră nu conducetore de-

votate şi generdse ale poporului
(1) Staăl- Holstein, pag. 936,

români.
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Şi când

facemii

acâstă

durersă

constatare,

noi

nu urmărimit

scopulit — ce nu admitemă la unit istoricii— de a denigra o clasă!
a societăței în favorea alteia; noi facemii numai funcțiunea medicului deșteptă, care «nu ascunde rana nevindecată», căci scie că
atunci pâte deveni cangrenă.
Trebuc, în sinulă unei socielăți ca cea descrisă de de Ligue
să [i existat undeva, în vre unii stralit obscură, și semînța binelui,
a naționalismulută. Aceca aştepta numai timpulă propice ca să în-

colțescă !

|

|

Principele de Ligne se sili a dejuca polilica englesă și prusâscă
în Polonia (1). Prin Princepele Czartoriski se înţelese ca Potemkin
să de 4000 de pusci dela Tula la Poloni, cari sub pretext da se
înarma contra Tătarilor, să fie gata a se ridica contra regelui Prusiei.
Principele de Ligne isbutise a proba Poloniloră. «că Regele Prusiei
âmblă să ia ce mai rămăsese plus-minus , independinte din- Polonia
după prima împărţire».

“Despre pretenţia Iul Gustav al III al Suediei in. timpuli

r&sho-

Yului declarată de Turci Muscalilori, ca flota rusâscă din Baltica să
salule ea mai ântâiii Iota suedeză, Becaltini aduce mai multe informaţiuni în tom. VII, pag. 200 și 221, dar nu este locului a ne ocupa
de acâstă. Ca să dejâce- pre Suedezi, Ecaterina câștigă în favârea
Rusiei pre Danemarka. Acâsta declară r&sboiu Suediei (2). Anglia,
care împinsese pre Suedezi contra Rusiei, nu voesce ca Dania să fie.
o pedică în calea Suediei și aduce lucrurile, că împedică pre Dane„marka de a face r&sboii regelui Suediei, prin tratalulă ce Anglia
subscrise cu Prusia lu 13 August 1788, tratatii prin care Prusia
se l6gă la acâstă și âncă și de a agilă Polonia rusâscă contra

Muscaliloră (3).
(1) Vedi Lettres du Prince de Ligne (Viena 1818, pag. 140 și 150). «Sous

pretexte de s'opposer aux 'Purcs, j'ai 'engage le Prince Potemkin ă Liver “10,000
fusils aux Polonnais, s'ils veulent; former une confediration appuyee par les deux
cours imperiales. Plusieurs grands signeurs polonais que jentretiens dans ce
projet, n'attendent que son exâcution pour etoufter le pati prussien. Je ne leur
demande seulement que de n'âtre rien que polonais». etc.
(2) Becattini, vol. VII pag. 225,
(3) Becattini vol. VII, pag, 238,

|

Isronia

Principele de Ligne

ROMÂNILOR

”

— cum diserămă — lucră

237

și elă în acesti

sensii în Polonia.
|
Totuși Suedia. fu liberă a urmări reshoiulă. Acestă scire esle
f6rle plăcută la Constantinopole și ea este comunicată și (&rel
românescă, prin

următârea

proclamaţiune,

din Septembre

15 (1788):

Cărţi de înscințare de răsboiulă ce ati ficutii Sfeţi asupra
Ruşilorii. 1788,

Septembre 15.
_
d... în scite, că cu adevărații Sfeții aii.
şi pe mare asupra Ruşiloră și la începutul lui
raşilorii până la Zareti ca să vie la Marea Albă
armata Sfețilorii, după ce aii popritii_ eşirea lori
răsboii, pe unile din corăbile lor cele mai multe

|

pornitii ră&sboiti și pe uscati lulie cândă a eșitii armata,
cu 30 de corăbii mari şi mici,
la marea Baltică cu înfricoșatii
le-aii înecatit și cele-l-alte care

abia seăpândă prăpădite sai întorsi înapoi. Așișderea și
pe uscat făcândii Sfeții
năvalire asupra hotarelorii rusesci, le aii luati și 0 cetate
ce se numesce.....

și aii intratii la cele mai dinainte locui ale Rusiei, apropi
indu-se ca 20 de câsuă
cale până în Petersburg; care acâstă ati pricinuitii
mare spaimă în Petersburg
în cât şi craiasa sait dus la Moska. Deci nu lipsimii a
vesti şi d-tre acestă
strimtorelă și slăbire de neputința a vrăjmașilorii
ruși, întru care se află acumii,
casă sciți la ce stare se află vrăjmașii noştri și fiți d-vâstr
ă sănătoşi.» (1) 1788,
Septembre 15.

LII.
„Noi pregătiri

Apel
|

de ineadiune

a Ardelului.

Nouă Droclamări.

la hainiţi. Suitariulă trădătoră. Intrigele lui.
Văcărescu
a
și ale Voierilorii,

In predioa unei nouă încercănă

a lu

N. Mavrogheni

da

reshi |

în Ardealu, el adresă ţărei o nouă carte de
parigorie, în care spune
că „«suntemă hotăriți a rămâne, săraci și
a ne: jărtui pentru
mântuirea vostră.» El apelă la (6ră să ajute și
ea sărindu în aju-

torul oștirel cu ce pete, căci, dice el cu duioșie <ale Domn
iei mele
cheltueli și pagube sunt nenumărate și mesocotite,
pânăîn cât: |
an ajunsă ..... a ne vinde și hainele și acareburil
e nostre ca.
să fie ţera şi locuitoriieă păziță și necălcaţi de
vrăjmașii și de

(1) Vei şi Cod, XVII fila 393,

92983

.

,
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Gmeni rel» (1). Ce put face mai multi N. Mavrogheni şi cât e mai
odi6să, faţă en frumâsa lui purtare, ace a unora din boieri pământeni!

Uni apelă ultimi mai face vil6zuli și amăritulii Domni chiarit
și.la hainiţiă de ţeră. Acesta e motivatii pole de intrigele boerilori
(1) Cod. XVII, fila 335.
Cărţi de paiigorie cătră toți de obște

«Cuvioşilorii egumeni ...... . sănătate vă poftimit de la milostivulii
Dumnedeii. De obşte vă facemii Domnia mâ în scire, că pentru a vâstră ocrotire
și străjuire de cătră vrăjmași și de cătră ori-ce făcător de r&ii, cari caută întvacâstă vreme rezvrătită a vă călca şi a vă hrăpi, nu lipsimii Domnia me, (jioa

nici nâptea a ne chipzai și a face toti feliulii de mijlâce, orinduindii puteri de
oştire în tote părţile, precumii sunt văqute de față și priveghindii în totii cesulii

ca să. fi fiți feriți și ca să petreceți curgerea acestui răi resboiit fără de primejdie,
la care nu numai viață ne-o cheltuimii cu truda și ostendla ce facemii fără de

nici o odihnă și adormire, avândit durere dintradinculii inimei pentru voi raelele
c6 sunteți încredințaţi dela Dumnedeii subt a nâstră oblăduire, ci şi tâte haznelile
nâstre amii cheltuită și cheltuimi până încâtă sfirşindii totii ce amii avută şi
neputândi întîmpina grelele cheltueli, ami vândutii și tote tacâmurile, rafturile
şi haznelele Domniei mele spre împlinirea grabnicelorii trebuințe ale grelelorii

cheltueli ce pe tâte dilele facemit necurmatii cu atâta sumă de oștiri ce le hrănimii

pentru paza și ocrotirea ţerei și nu vomii lipsi până în sfirșiti a sta cu viața și
eu averea nâstră, ca să vă păzimii și suntemă otăriți a rămâne săraci şi a ne”

jextii pentru mântuirea,

vâstră.

Deci

aceste

tâte sciindu-le voi, că se facii de cătră

Domnia m fără de nică unii cusură, și că sunt adevărate și de voi vădute, priveghindi” cu durere ca unii părinte cătră fiii sti, să nu
grijați de niscareva rele întâmplări ale vremei acesteia,
Greş-care pagubă și risipă ce sar fi întâmplăti cuivași
hoiului, căci ale Domniei mele cheltueli și pagube sunt

vă întristați, nică vă înnică să vă pară răi de
întwacestă văpae a resnenumărate și nesocotite

până încâtii amii ajunsi, cumii qicemii, a ne vinde și hainele și acareturile n6stre
ca să fie ţâra și locuitorii că păziți și necăleaţi de vrăjmași și de 6meni rii, ci
rugați pr6 milostivulii Dumnedeii, ca să.ne d6 ajutorii a vă străjui după scoposulii
și Duna-voinţa Domniei mele, după cumii și nădăjduiinii la puterea dumnedeirei

sale,că prin silința și truda ce facemii veți petrece curgerea acestei vremi fără
de nici 0 primejdie și veți dobândi iarăși odihna și liniştea vostră cea dorită,
stăpânindu-vă

cu pace pământurile și venituwile vâstre, și ttă risipa, care ati pri-

cinuitii cuiva rezvrătirea vremei aceștia, și pagubele, le veți împlini la loci, în
dilele Domnici mele și vă vomii face Domnia. m îndestulaţi a vă agonisi îndoitii
și întreitii, pentru cele ce acumit daţi la trebuinţele oștirilorii, numai fiți credincioși până în sfirșitii și, cumit dicemii,

veţi ave dela dreptatea Domniei mele totii

feliul de ajutorii spre îudestularea vâstră. Așia dar fiți următori și vă mângâeți,

lepădândă t6tă grija și întristarea, arendă bună nădejde la mila lui Dumnedeii și
la privigherea Domnici mele, că veţi dobândi iarăși odihna și liniștea vostră și

veți cunsce în faptă durerea ce avem pentru voi. Ac6sta și fiţi sănătoși». 17858,
Octombre

$.
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din Nicopole. In tsmna anului 1788 Mavrogheni află că Enache
Văcărescu și alți boeri, dela Nicopole ai adresată o petiţiune la
P6riă, cerând, — contra otărirei lul Mavrogheni
—
învoirea de a merge
la Adri ianopole. «Acesti arzohală după ce lau luati! vizirulă, ne-ai
trămisi r&spunsă să stămit acolea (Nicopole) până ce va face otărire. După ce au sosili la Rusciuc (vizirul), viindu la Bucurescl și
pirindu-ne Mavrogheni cu multe piri mincindse, dândi și la hasnea

o sumă de bani, aii pututii face ca să se trămiță fermană cu unit
ceaușii împărăţescu și să i6e și pe 6 boieri să-i ducă la Rodosii
surguni și așia lăsându-ne familiile la Nicopole, la sfârşitulii lul No-

embre,
am purcesii după poruncă și am mersi la Rodosii» (1).
N. Mavrogheni isbuli şi de astă, dată a dejuca intrigile lut Văcăvescu și ale lui N. şi Manoil Brâncoveanu, Constantin și Scarlat
Ghica, l6n Moruzi ete.
|
„Nu suntemă de părerea învețatului isloriciă ȘI amici el nostru
D. Papadopul-Calimah, că acești boieri și cu marele Bani Pană

Filipescul cu fiii săi Nicolae şi Constantin,

constituiaă

în (6ră

ună

partidă <al păcei» în înţelegere cu Alex. Ipsilant. Ce pace era posibilă în țâră, dâcă Austria și Rusia împărțiaă țările n6stre Și imperiului
Otomanii, cum projectaseră ? Erai aceşti boieri conscienți de maționalitatea lor, când lucrai cu Alex. Ipsilante, [ugită la Nemţi? Tâle
vorbele și faptele acestori boieu nu le 'daii dreptulă a fi consideraţi «ca unu partidă politică și mai alesii naționali. A -[i în. contra
lui Mavrogheni și a căulă să mârgă la Constantinopole. ca să intrige
contra celui care dela începutulă răsboiului să luptase cu atâta energie
cu așia succesii: contra oșlirei austriace, era a ave puţinii, [6rle
puţini deșleptată
conscinţă naţionali. Mavrogheni .-- or-ce dice
Enache Văcărescu,
— lucră ca om care cunoscâ și pre Văcărescu
' și
pre cel-l-alți boieri, când obţinu ezilarea celori 6 boieri (între cară

și Văcărescu)
pre

la Rodos și când pe marele

cei doi, fil ai lui îl surguni

Bani

la monăstirea

Pană F ilipescul

(1) Văcărescu, Ist. Imp. Otom. Tes. II, png. 296—297,

Vedi Ist. lut Naum

(2) Vei

Revista

„Dare

pe 1890, pag. 195,

de sâmă“ de

Papardopul-Calimnah

- - în

și

Meteora (2).

arheol.

la anii 1787.

a d-lui

Tocilescu

2-10
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-

V,

A.

Unecură

Ă

In ţ6ră Jianii și Șerban Otelelișanu. cum vădurămi, erai -din
cei mai de curendu hainiţi. Dar până și suitariul, omi care mânca
pânea Domnilorului, îl trădă și se haini fugindă la nemți, precumii se constală din o carte a lui Vodă, din Noembre 20, 1788,

prin care dă lui Nicolae Polcovniculi Delibașa folosința unel- prăvălii
de cahuene, pe loculiă curței domnesci, la porta
tot Vodă o dedesă suitarului, adecă bufonului

curței, care. cafene
săi. Acumi o dă

noului săi servitoră credincioși Delibașa N. Polcovnicul (1). : .
In apelul său cătră Painiţă, mai alesi la cel cari. formaseră bande
de așa dişit volintini contra oștirilorii lurcesei și deci și domnescl,
le. promite

iertare, 'dâcă se întorci la datoria

lor, ba le promite chiar

orînduire în slujbe cu buni folosii,la din contra vor “fi trecuți sub
sabie (2).
,
|
E
(1) Cod. XVII, fila 342.
(2) Eată aci acestii actii:

€. +...

îndemnări

-

a

Vouă tuturorii celorii ce din prâste cugetele vâstre și din rele.

și amăgituri

deșârteși mincin6se vaţi înșelatii de v'aţi abătutii din

calea cea .bună și vați poinitii în urmări netrebnice, petrecândiiîn hoţii cu supărarea locuitorilorii din sudii .... vă facemii Domnia m6 în scire, că după
iubirea de 6meni ce avemii spre toţi și-spre cei greşiți şi după cugetulii nostru

“celii părintescii care avemii și spre voi, cei ce v'aţi înșelată, ca să vă isbăvimit:
dintr'aesstă netrebnicie, vamii serisit cartea Domniei mele de însciinţare, cu bune
făgăduințe cumii că sunteţi extaţi de Domnia mâ. pentra greşala ce aţi făcutii
și nu numai vorit fi nepomenite greșalele vâstre, ce încă veţi dobândi și milă dela
Domnia n6stră, orînduindu-vă în slujbele Domniei mele, cu folosul vostru, numai -

să vE părăsiți de urmările ce ați apucatii și să veniţi la cunosciință mai nainte,
până a nu vă întâmpina puterile de zabiţi și poterași ai noștși, și până acumii
următori nu v'aţi arctatit sfăturilorit n6stre. De care să sciți, că aceste urmări

sfirșită buni nu ai și a vă scăpa din primejdia ceea ce aduce Dumnedeii judecătorulă celii drepti pe unii ca voi și de pedâpsa și de urgia Domniei mele
putință nu este, şi eată de izn6vă ne facemii creștinâsea datorie de vă mai scriemit
odată: ca să ve luaţi s6ma bine spre a nu rămâne căiți pe urmă, și de vă veţi
părăsi de acâstă cale ce aţi apucatii și veți veni acumii după primirea acestei
de al doil€ porunci spre închinăciunea Domniei mele, să sciți că după cmnit mai

susii vă aritâmi, sunteți ertaţi, și veți câștiga dela Domnia me milă și chiver-

nis6lă,

orînduindu-vă

în slujba, Domnici

mele

cu buni

folosulii

vostru,

iar de nu

veţi fi următori nici acumii, după acâstă să sciți că nu veți scăpa de robie și de
sabie, neputendii mai multă a vă ocroti şi a vă răbda şi pteatulii va fi în gru-

mazul vostru». 1788, Oct. 17.
Cod. No. XVII, fila 447,

|

ES

Pa

i

Isronra

e

Româxironă

-

941

LII.

Campania din 1788 dupe
„scriiloriă naţionali. Potemkin

colecția Iurmuzaliși după
Principe de Ligne despre Ruși.

Luarea Hotinului.

|

Pucine sunt. în colecțiunea Iurmuzake scivile
despre mersul
resbolului în anulă 1788. La -pag. 55 a volu
muluiII, suplimentiă

[,

„Dos. XCII--NCVII, se dai sii pucini importante
dela 9 Iuniela 22

Iulie. După Choiseul, la 1 lulie 1788

se lăţise scirea în Constanlti-

nopole, că Ruşii ai trecutii în fine Nistrulși ai
intratii în Basarabia
Și că Mavrogheni a bătut unii detașamenlii de
6ste austriacă, dar
că a fostu rănită în luptă și că din acestă rană
a Și muritii după

după.

câte-va

dile.

Choisel (1).

«Ces nouvelles

sont

i

trâs-incertaines»,

adaogă

Dela ulii la Oclombre 1788, Potemkin își perdu
timpuli în
jurulă -Oceacovului. La 1 Octomb
” Princ
re
ipele de Ligve scrie din

tabăra

dela

Oceacov:

«Nous

ne

serions

plus

ici si les

deua

grandes av”mces des deux grands empires 1vava
ient pas cl si
long temps eu complimenis, & qui passerait Pune
le Bog et Vautre
la Sao:, et si javais ct6 cru, elles se donneraien
t & present la

main & Nicopoli» (2),
Numai
covul cade.

Siretului,

Austriacii,

cai

își concentrase

Dar. numa!

în Septembre

rabile pentru asediați (3).
(1) Wurm,

-

în 17 Decembre

|

E

1788, pe unii gerii de 23 grade, 'Oceacum

vedurămă,

principala

lucrare

se. relrăseseră

Ja: asedierea

178€£ Hotinul capitulă

o.

cu

pe linia

Hotinului.

condițiuni

favo-

Vol, 11 supl, Î, pag. 55,

(2) Pag. 223.

«Lettres et pensces du Marâehal

i, acumii ar da mâna la Nicopoli».
“
_ 48) marea Hotinului se datoresce trămiterei unui
contingentii de Ruși, după
mijlocirea Principelui de Ligne (Lettres dn Prince de
Ligne, pag. 164). Văcărescu pomenesce de acesta (Tesaur II, pag. 296). Muscal
ii lăsară Hotinul în
Istoria Româniloră de V, A. Urechiă,

.

„ TOM, TIL 16%

4

de Ligne» par M-e
la Baronne de Stasl-Holstein, Vienne 16—1818. «Noi Prince
n'amii mat fi aci dâcă cele
două mari armate ale celorii două inari împărăţii ară
statii atâtii de luvgi |
timpii pe complimente,că cine să trâcă una Bugulii și ficea-l-a
ltă Sava și dâcă
ele mă credeat

LO

m

ID.

Lăd

V.

A.

pi

.:

UnEciriă

liberă Ruşilorii,
Căderea Oceacovului arii [i putulii da mână mai
a (1) și decă nu
deca nu arii fi avutii de furcă cu resboiulă cu Suedi
a austriacilorii,
exisla în fundul sufletului lor o tăinuită ură contr
Austriaci contra
de altmintrelea ură sâii gelozie împărtășită și de

ii de geniit austriacii
„Rușiloru. Principele de Ligne spune, că unii oficer
de a se preda, arii fi
însăreinatii să someze garnizâna dela Hotin

disii garnizonei:
a vă preda

«Temeţi-ve de Muscali; nu vă predaţi lor; grăbiți-ve

Principelul

căci Ruşii

de Coburg,

ai disă

(2).
„violeze femeile și să v& scotă afară intestinele»
strâini,
„ Dela seriitorii contimporani română sâii și
scrisii în ţ6ră despre cele

petrecute

cursulii

în

anului

că au să

ve

|
dar

.
ăi

can

1789, încă.

putemi. culege câte-va informațiuni utile.

isgoniră pre Domnul și
stăpânirea Austriacilorii şi ei plecară spre Iași, de unde
Atâta isbândă a
Galaţi.
și
ia
Bulgar
în
Hanul de acolo, cari se retreseră
pre
Care Domni isgoniră Musficuti feldmareșalul Rumanţov în acestii ani (1788).
că Domnulă fa siliti a se
calii din laşi? Manole Vodă? Văcărescu înţelege
să fie intrată.
pare
nici
retrage din Moldova, iar nu din Iași, unde
. Afacerile străine
continuarea

cătră Choiseul

despre

Hotinului

ocuparea
-

răsbotulni :

de cătră Coburg

şi despre
:

peu important par
«Chokzin est pris du 19 Septembre-et cet 6vânement
Prince de Cobourg
le
M.
lui-mâme le devient par la circonstance parcequil laisse
avec M. le M-is
r
marche
de
ou
maître de venir au secours de la 'Vransilvanie,
59).
pag.
Î.
supl.
II,
Vol.
(Hurm.
de Romanzow vers la Moldavie.
d'un conarier. La r6sis«La prise de Ckokzin a 6t6 confirmee par Vavrivâe
les regles de art,
suivant
qui,
place
cette
tance qua faite pendant trois mois
qwelles paieront
ales
imperi
Cours
aux
.prouve
jours,
trois
ue devait tenir que
s'est vu forete
ne
combi
bien cher les moindres succes. On assure que arme
uer Jassy».
d'&vac
vient
qw'elle
et
ie
Moldav
la
d'abandonner pour la: seconde fois
— encore Chokzin au
«Je puis mottre — dice Prince de Ligne, pag. 164+
cowriers que je lai
de
force
îi
c'est
e
vang de mes exploits militaires puisqu
j'ai obtenu de lime
puisqu
ues,
politiq
s
exploit
ines
de
fait attaquer, et au rang
que Von fasse».
paix
e
pâratrice quw'elle nous en assurat la poossession quelqu
se va face pacea
1789
rii
următo
anului
(1) Choiseul credea că în primăvera

rana spre a activa
cu Sucdia şi că atnnci Ecaterina va put trămite flota în Medite
manque dargent, con-

"xesboiulti. Choiseul adaogă: «Cette princesse, quoiqu'elle
occupe la Valachie et la
tinuera la guerre de terre, et si, pendant Vhiver, elle
î la droite du Danube».
es
provinc
les
Mai
de
Moldavie, elle menacera au mois
Iuri: T, II, supl. 1, pag. 60.
(9) Lettres du Prince de Ligne,

-

png.

161.
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citată, din acestă privință pre

Dionisie Eclesiarculii și Pitaruli Christache,

Eihache

căci aceștia

-

Văcărescu,

scriseră

cu

gîndi! olărilit de a face istorie. Dar mal sunt
scriitori, cană nepropunndu'şi a face anume “istorie, prin lucrăi
ile lor atingi același
scopil. Sunt apoi alţi can scriti cronice, cari orl-câ
l de răpedi și nestăruilâre, caută să fie băgate în semă.
:
"Din acâstă categorie esle scrierea protosingh
elul Naum Rămni-

ceanu. Cronica acestuiase întinde dela
timpii

văduti

miei No.
veogheni.
dar el ne
la Rodos

de

autore.

Dămi

în anexă,

1768

la 1810

după

și coprinde

manuscrisulă

acade-

322, părţile din acâstă cronică, relative la Domn
ia lut -MaDespre mersulii campaniei din. 1788 puţine serie.
Naum,
au păstratit numele boieriloră surghiuniți peste
Dunărea și
de cătră Mavrogheni. Dela scrierea lui am adusi
înșine

mai

susit

din

O altă operă, cu mai mulie amănunte asupra
vilezel: campanii
1788 a lu N. Mavrogheni esle cea lipărilă la.
lipogralia dela

Cismeoa
scuriă

acele

nume.

luă Mavrogheni

în 1789; este

cea cu

de faptele viteze ale Pre îmălțatului,

titlulă

Bine

«Povestire

credinciosului

și biruitoruluă Domnului nostru și stipânitoră
a toli ungrovlahia Doninu Domni IL» Nicolae Petru. Mavr
ogheni, alcătuită
de nobilulă, și învețatulă Voierii marele Caminar
D-lui - Mano-

lache” Porsiani.» „Deși

|

|

acestă filadă de 47 pagine, din Februarie 1789, este
sem-

nată de Manolache Persiani, ea coprinde lucrăr
ile în lauda lui
Mavrogheni ale mai multora scriitori, Aşia fură:
Matei Mitropolitulti
Mirelorii, Filaret episcopul de Romniciă, Alexa
ndru Caâlfoglu mele

comisă, loan Zaneli mare logolătii, Teodor dascăluli
de la Sf. Sava,

* Dumitru

Zisu asemenea

dascălii

la SI. Sava,

marele

postelnică

Eu-

slaţie, George Slătineanu și frate săi Scarlat Slătineanu
. Toţi aceștia

scrii, care prosă, care versuri, spre a lăuda faptel
e de răsboiă ale
lui N. Mavrogheni. Publicămi în traducere român
ă, la anexe, aceste
scrieri, din care, cât privesce campania! din 1788,
lectorulii va culege
toli mat multe inlormaţiuni decâ
ami aflat
t i în Hurmuzaki. Isbân-

dile lui Mavrogheni la Câmpulung, la Tirgoviște
a, la Focșani,
la Văleni, la Sinaia, la Câmpina, la Căneii, sunt
descrise și

-

Vi. a: Uitbcitri

DU

Viteziile

cântais dă diversil aceștia scriitori.

Domnitorului

Muntean,

i sâle miîmplu toti orientulii până la Bagdad. Organizarea armate
din Giurgiu
nuna chiar Și pre Turei. Gaziulă Sahip Devlet veni anume

ţiune
la Bucuresci să vadă 6stea lui Mavrogheni și rămase în admira
6meni
în faţa. eă. Unia dicii că acestă armată trec de 100.000 de
a
carmaţi și equipaţi de minune» (1). Noi am adusii mai suşii părere
asupra

nâstră

numărului

cl, care

era

mullii

mal

redusă.

LIV.

Nouile

disposițiună

bellice ale - Austriei. Mavrogheni
pentru pace la Choiseul.

intervine

„Cu tâle neînțelegerile secrete şi gelozil dintre cele dou€ armate
multi
sorţile resbolului începi a suride de acumă înainte: mal

neocupalil
Austriacilori. Corpuli de armată ali lu Fabris rămasă
spre
după căderea Hotinului, putu să se îndrepte, în mare parte,
6stea
Ardeal, ca să întărescă corpulii de acolo, atâlu de maltratatăi de

Jul Mavrogheni și ac6 turcescă (2).
Noile disposiţiuni bellice ale Austriei

eraii ajulale

a
şi de faptul

aseră,
că în Moldova, la instigarea Austriei și a Rusiei, se înființ
de
cum v&durămii, cete de volunliri dintre locuitorii, cari cu gândi
“pradă, hărţuiati pre Turcă şi pre al lui Mavrogheni.

In Iași, după căderea. Hotinului, sosindii muscalil lul Rumianţov,

Sati organizati

guvermi naţionali. Divanul fu lăsată să administreze

cel puţinii județele unde nu erati nemți, sub președința unui superiorii
rusii Laşcasov senatorul. Mai importanți în Divan erai, serie
Drăghici, Logofâtulă Iordache Ghika și Vor. N. Rosnovanul, «dela
care aceştia, cerea tolă răspunderea».
(1) Vedi „Dare
cilescu, pag. 125.

d6 sâmă“

de Papadopulo
|

Calimah în Revista pentru

istoria

a d-lui To-

ur, dont
(2) Choiseul scrie în 26 Octombre 1788, la Versailles: «I, Empere
de
Prince
le
M.
de
corps
le
Pavmâe est considârablemeut diminude, attend
dans
e
s'avanc
qui
et
place
cette
de
prise
la
apres
Cobourg qui a quitt6 Chokzin
|
la Transilvanie».
urm.

Vol. II, supl. 1, pag. 60.
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„Ori-cât se lăuda Mavrogheni cu stea sa de 40.000, el, deșteptii
era, nu pul€ să nu încâpă a se îndoi de ssrta r&sboiulul De

aceea, îl și vedemii esprimândi, în ma! multe scrisori călră Choiseul,

dorința

de a se

face

pace,

dorinţă

împărtășită

vizir, în decursulii lunei Noembrie și Decembrie

apol

şi

anulii

de

marele

1788.

Ma-

vrogheni stăruia pe lângă Choiseul <ă faire passer par lui les insinualions que je pourrais avoir ordre de prâsenter au grand vizir.
Quoigne Iintârct de Mavrojeni soit sous tous les rapporis, “de hâter
la paix et d'y contiibuer». Choiseul toluși nu destăinuesce decât mai
târdiu lui Mavrogheni că deja în sensulii păcei lucrasă Și vizirulă (1).
,

(1) Hurmuzachi,

vol. II, supl. Î, pag. 61, Doc. CVII.

Choiseul cătră Montmorin despre disposiţiunile Turciei pentru
lut Mavrogheni de a'comunica e! marelui Vizir mijlociri de pace.

pace

şi

despre

dorința

=

«Ces details ne permettent point de douter, M. le Comte, que le Grand
Visir n'ait que le dâsir rel d'entrer en nâgociations et qu'il ne soit toujours
dans Lintention d'employer les bons offices de la Cour de France.:
Si
Une lettre que javais regue quelques jours auparavant du Prince de Valachie en est 6galement la preuve. Il m'avait dâjă ârit plusieurs fois, ainsi que j'ai
eu Lhonnenr de vous le mander, M. le C-te, pour m'engager î faire passer par
lui les insinuations que je pourrais avoir ordre de prâsenter au G. Vizir. Quoique
lintârât de Mauro-leni soit sous tous les rapports, de hâter la paix ef d'y contribuer, cependant, son personnel mârite si peu de confiance que je crus devoir
mettre la. plus grande r6serve dans mes r6ponses. IL s'est plaint aujourd'hui et „me presse de m'expliquer comme vous le verez dans sa lettre, que je joins ici.
Aprăs ce qui se passe entre le Visir et moi depuis deux mois, je n'ai plus
„de raisons pour me tenir sur la mâme reserve avec le Prince de Valachie; mais,
comme îl parait ignorer la n6gociation dâjă cemmencse, je n'ai rien dit qui put

la lui indiquer.
Jai confi€ i Rachid-Eftendi

la demande de Mauro-Ieni,

“
afin qu'il ne put

me soupşonner de manquer de confiance en lui, ou de vouloir conduire î son
insu une double n6gociation, et je crois que ce Ministre n'a appris quavec plaisir
cette circonstance qui, en cas de quelques mauvais succis, lui laisserait le Moyen
de les rejeter sur un autre».
e
i
Estrasii din serisrea lui Mavrogheni
şi Austria cu Turcia:

cătră Choiscul

despre tractarea păcii

îutre

Rusia

«Le commencement de la lettre est rempli de compliments et ensuite de
quelques d6tails sur des prisonniers de guerre pour lesquels je Pavais pri de
solliciter du Visir uu meilleur traitement.
Par rapport ă lafiaire de la guerre, persuad6 comme est le Supreme, de
mon attachement et fidâlit6 pour la Sublime Porte et de mon empressement pour

les intârets de mon auguste sonverain, et ayant, comme j'ai dit, pour moi de la

946

|

|

V. A, Uaecaiă

Dar acestă pace dorită e âncă departe... Insuși Choiseul mărturisisă guvernului săi, în 18 Seplembre, 1788, că «Turcii nu voril
et son humahonte et bienveillance il m'a assur6 que ses sentiments pacifiques
sang cet la
de
n
Vettusio
chagrin
sans
er
pit ne lui. permettaient pas de considâr
Venneni :
valeur
avee
re
combatt
î
ța
commen
lorsquil
ruine du genre humain
il se
secoiurs,
prompt
un
nt
mais com:ne les intârâts de la Sublime Porte exigeaie
supreme
le
Altesse,
S.
qwainsi,
armss;
pressa de les dâtendre par la voie des
r6tablissement
Visir ne nâgligerait pas le moindre moyen qui puisse concourir au
pas contre
soit
ne
quil
de Vancienne tranquillite de cette partie d'Europe, pourvu
ant
copnaiss
et
but
l
principa
son
6t6
a
la gloire de lEmpire ottoman, puisque celu
pour
ion
inelinat
mon
et
Porte
Sublime
la
pour
fidlită
et
ontre mon attachement
afiuire, ce
la paix, îl m'a permis daceepter la proposition ct de traiter de cette
|
que je fais de bon coeur.
Je prie donc V. Excelence si elle a la permission de son auguste maitre
î ladWentrer et de traiter de cette importante aftaire, de vouloir bien dâclarer
voudra
lle
lorsqu'e
propos
ce
venir avec plus de dâcision ses sentiments touchant
n (par la
m'honorer de ses lettres, âfia qae nous pnissions profiter de Voceasio

proximit& de notre ministtre) de faciliter les moyens pour
Autrement, Mr. avec des lettres semblables â celles
notre covrespondance, nous ne ponrrons rien conclure,
Răspunsulii
facerea” păcii. .

lui Choiseul

trimesă lui Mavrogheni

que

en

accolcrer

jusqn'ici

ont

la fin.
forme

cu privire la intervenirea Franţiei pentru

«Jai requ hier la lebre que V. Altesse ma fait Thonneur de m'adresser le
8 Novmbre $. V. et je ne perds pas un instant pour avoir celui de lui râpondre
et de la remereier de la justice qu'elle rend aux sentiments genâreux de mon
augaste Cour. Sans-doute, Mon Prince, elle est, comme vous l'observez, la plus
ancienne et la plus fidile alice de la $. Porte, et la seule puissance qui, depuis
tant d'anuses quelle a contracte ces liens d'amitic, n'ait jamais donn6 lieu î la
plus l€găre discussion ou î un seul moment de refvoidissement. Lvavenir ne peut
jamais dâmentir Vheureuse experience du pass6, et cette inaltârable harmonie est
dans les deerets de la Providence qui a plac€ nos Empires dans des rapports de
politique et de commerce si intimes qu'ils ne pourront jamais s6parer leur fortunes et que les mâmes interâts ne cesseront jamais de leur 6tre communs,
r
. ancienne
L'immortel Visir qui vient de rendre aux armes ottomanes leu
gloire est trop celair6 pour ne pas sentir que, de toutes les Puissances de lkurope, la France est la scule qui ne puisse Gtre soupgonnte aujourd'hui d'agir par .
des motifs personnels. Elle n'a et ne peut avoir en vue, M-r, que la prosperite
de la Sublime Porte: ct c'est pour cette raison qu'elle desire lui voir promptement conclure une paix avantageuse qui puisse devenir une burritro insurmon:
table pour ambition de ses ennemis.
V. Acesse aura facilement saisi les raisons qui jusquă present, m'ont empâch& de m'expliquer plus clairement dans les difitrentes lettres que jai cu
P'honneur de Iui. cerire. Je devais attendre que jeusse regu quelques lumitres
sur les dispositions de la Sub. Porte avant de lui communiquer entitrement

celles du Toi mon maitre,

ISTORIA

âmbla

seriosi

RomâxiLonă

după pace decât, sei când

„947
:

i

E]

vorii [i fosti r&ii bătuţi ca,

la Pasaroviţ și la Kainardgi, s6ii când vori fi avutii mari isbânde (1).
Je vous prie aujourd'hui, M-r, de faire connaitre î Son Altesse le Supreme
que ma Cour sempressera d'interposer sa midiation aussitât que la S. Porte
"temoiguera le dâsirer; quelle a dejă pris des mesures pour agir avec efficacit€
aupres de Cours ennemies: qu'entin elle ne se refasera absolument î aucun des
moyens qui pourront paraître ncessaires pour rendre cette paix stable et permanente ă jamais.
|
Telles sont, M-r, les assurances aussi sincâres qwillimitces que je suis
antorise de donner î la S. Porte.
Le Suprâme appreciera I'tendue et la grande utilits de ces dispositions du
Roi mon maitre, s'il daigne.se rappeler le zăle et le succes de la Cour de
France en 1739, lors de la glorieuse paix de Belgrade, laquelle subsisterait encore si, en 1747, les Ministres qui gouvernaient alors Empire Ottoman ne
s'taient hâtâs de renouveler prematuriment cet accord, sans la participation de
la France, ă son insu et dans le moment ou elle ctait en guerre avec la Cour
de Vienne.
.
,

Les circonstances actuelles sont semblables ă celles

de

1739;

les voeux

de ma Cour sont plus ardents que jamais pour la prospârită ottomane et !'on
ne saurait douter, M-r, du succes d'une nâgociation entreprise sous de si heureux
Ă
,
auspices.
Je prie done Votre Altesse, de faire connaître au supreme Visir les sentiments du Roi mon maitre et de m'instruire des. intentions de ce chef de LEmpire afin que je puisse me livrer î non zile et accdlsrer, sil est possible, 'heureux instant qui doit rendre le repos d Plurope et consolider la gloire
. de
Yousouf-Pacha.
A
;
Je vais, M-r, en attendant votre reponse, engager le Ministere du Roi î
continuer ses dâmarches secrâtes et A preparer les voies; mais V. Altesse sentira combien il est nâcessaire qu'il ne soit pas expos€ ă perdre des oceassions
precieuses et qu'il sache si la sublime Porte accepte exelusivement utile mâdiation de la France. A
,
Puissiez-vous, mon Prince, inspirer au Suprâme des sentiments de modration et: d'humanite si dignes de lui et engager 3 m'accorder une confiance
„que je mârite par mon zăle sans bornes pour sa gloire personnelle, par mon
attachement inaltrable aux intârâts de cet Empire que je regarde comme une
seconde patrie. Je m'estimerai tres-heureux, M-r, si Pamiti6 que je vous ai voude
peut devenir un moyen de commencer le salutaire ouvrage de la paix et je me
f6liciterai de toutes les occasions oi je pomrai vous renouveler l'assurance de:
la haute considâration avec laquelle jai l'honneur d'âtre ete.».
Pa
(1) «Les Tures n'ont jamais fait la paix que lorsqu'ils ş ont 6t6 contraints
par de grauds revers, comme & Passarovitz et d Kainardgik, ou lorsqu'ils ont
obtenu de grands avantages, comme au traits de Belgrade. Ni un, ni L'autre de
ces deux cas n'auxa lieu, au moins de quelque temps, puisque la campagne n'est
pas loin de sa fin.
|
..
IL ne faut pas oublier que lorsqu'ils ont acceptă les conditions de la paix
de Kainardgik, ils Gtaient 6puisâs par six campagnes; ils avaient perdu toute |

“Insă diplomaţia

_

|
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profilă de iarnă, de încetarea

silită a resbolului,

ca să schimbe note-cu relerință la acesti râsboiii. Incercarea lui N.
Mavrogheni

d'a. provoca, prin Choiseul,

negociăn de pace, nu remâne

fără resultate, căcă Choiseul, cum vădurămi,
"să amestece

în

negoțiări

pre Domnitorulă

negoţiă, de și nu voia
munteanii.

o

In

nolă a

ministrului din afară francesi. cătră Choiseul se vede, că la finca lui
Ianuarie 1789, Choiseul comunicase la Paris condiţiunile cu cari
Rusia și Austria ar primi să trateze de pace. Acestea cereaii ca basa
negoţiărilorii ati possidetis. Ministrulii dela Veraslles dice că: «Uli
_possidetis. qu'on propose pour base de la nâgociation pourrail eftraşer
au premier aspeci. Îl remblerait qu'on voudrail y comprendre la
Moldavie el la Valachie, dont en eftet les Cours impâriales occupent
que jai eues'avec AL. le Comte de Merci
une partie. Les explications.
(ambasadorulii Austriei la Paris) ont dissip6 mes doutes ă cet Ggarde> (1). .

Hotinulii, dice” Merci, e totii ce cere Austria. Ba chiar dâcă Turcii ar
refusa acestă cetate, toti Austia nu va rumpe negoțiările.. <Quant
aux aules places ou plulot aux postes dont Ilmpereur est en possâsion, ils me semblent 'quiils sont si peu considerables qu'on peut

se flatter: que

la Porte

ne

beaucoup

fera pas

de difliculle

de les

câder. Dans le fail, il men râsultera qu'un arrondissement de frontieres pour la Cour de Vienne, qui Otera peu de choses aux 'Tures

et fixera les limiles dans celte partie
moins sujetle ă discussion.

Gune manitre

plus solide et

leur marine ; îls craignaient ă chaque instant de voir monter jusquă leur capitale
une fiotte victorieuse. La Moldavie et la Valachie Gtaient conquises; l'enneni
avait pass6

le Danube et s'avanait.

Leurs

troupes

sans

confiance

daus

lenrs

g6-

nâraux ct frapples d'une terreur panique, fuyaient sans oser combatire ; et malgr€
tous ces motifs, M. le Comte, îls auraient encore prolong6 leur resistance si le
sonverain, qui apris 50 ans de captivite, venait de monter sur le trâne, avide
de repos et de plaisirs, n'avait ceru pouvoir s6parer sa gloire de celle de la nation et terminer î quelque prix que ce fut une guerre entreprise par son
prâdâcesseur ....»
urm.

Vol. I[, supl. |, pag.

59.

(1) «Ut possidetis» ce se propune ca basă a negociațiunci ar pute speriă
la primulii aspectii, Sar păr€ că în elă o să se coprinqă Moldova și Valachia,
din cari curţile imperiale ocupă în faptă o parte. Esplicaţiunile ce am avutii cu

d-nu Comite de Merei aii risipită îndoelile mele în acâstă privință,

Isronta

La n6gocialion

NoMÂsILORt

îs

avec la Russie prâsentera,

ficultes» (1). Suedia însă, Gustav

III ali

|

je crois,-plus

ei, împinge

pre

249

de dif-

Turci

lu

luptă !... (2) Așa dar Austria, dupe deprinderea ce-l cunbscemii, cere
numai <0 rectificare de hotare» !....
|
„La 22 Martie, 1789, Choiseul, care a înțelesă pre Ministrul său
unde voesce să ajungă negoțiaţiunea, respunde mai limpedândi. în

câl-va, cestiunea (3). (1) «Câtit privesce cele-l-alte localităţi sc mai curândi posturi ce posede
acumiă împtratulii, mi se pară atâtă de pucinii considerabile în câtă este de
„ speratii că, Porta nu va face multă împotrivire de a le ceda. In faptă, nu va

resulta din acâstă cesiune decât o rotundire

de fruntarii

care va lua putină tr6bă dela 'Turci şi va ficsa hotarele
modit solidit și mai pucini supus
la discusiune».
it:
„Hurm.

pentru Curtea, Vienei,

în ac6 parte în unii
|

Yol. I[., supl. I, pag. 64,

(2) In 3 Maiii,

1789, guveraulii

dela Versailes, adăogi a serie lui Choiscul:

«La modification de Tuti possidetis me parait ofirir beaucoup de facilită. 1]
me parait clair que l'Empereur ne cherche d&finitivement qui assurer ses frontitres et les sacrifices que les 'Lures auront î faire pour remplir cet objet me
paraissent bien peu considrables, car alors îl. ne serait plus question de Chokzin
et. mâme, si j'entends bien la dâpâche de Mr. le Prince de Kaunitz, la restitution
de cette place pouvrait derenir le prix des cessions peu împortantes (2) que les
Iures serdient dans le cas de faire».
i
Veţi şi Ilurm.

vol. II, supl. I, pag. 06.

(3) Cioiseul cătră Monimorin
dijiunele păcei :

despre

pretenţiunele Rusiei şi Germaniei,
|
”

şi despre con-

«Je sens-bien, Mr., que la Cour de Vienne ne tiendra, pas inviciblement î
lati possidetis quelle exige d'abord et les expressions mâmes du Premier Ministre
m'autorisent ă le supposer. pnisqu'il ajonte que ces sacrifices seront de peu d'impoitance pour les 'Turcs, expression qu'il n'emploirait pas sans doute stil avait
vcellement en vac la cession d'Oezakow et de son territoire, celle de Chokzia,
de toute la Principaut6 de Moldavie, Dubizza et Novi. Mais il serait bien î
dâsirer, comme vous lavais pens6, Mr., que les Cousrs Impâriales reduisissent
promptemeni leurs demandes au. pretentions pvelles veulent definitivement conserver
ct mprelles ne perdissent pas en dinutiles tentatious un temps prtcieur dont sauront profiler les ennemis de la paie,
Vespâre dâsabuser les Tures de la vaine espâranee, de reprenâre Oczakow
dont ils se bercent encore et je suis persuadă qu'ils.consentiront, :aprăs la d&molition de la place ă, laisser entitrement dâsert tout le tevritoire comprit entre le
Dog et le Dniester, moyen terme qui remplit 6galement les vues .de la Russie,
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pul€

Cum

accepta Porta să trădeze pe baza ati possidetis, când

Rusia ocupa o aşia de mare întindere de teritoriit în Moldova, și pe
aiurea. Însuși orbitulii De Merci ministru dela Versailles pricepe impo-

sibilitatea acâsta şi serie lui Choiseul în 31 Martie 1789, că a arstat
Cabinetului rusescii, prin ambasadorului francesi dela Viena, ca să
atragă atenţiunea Principelui de Kaunitz asupra acestul punctă (1).
Faţă cu condiţiunile puse de împăratul Austriei, Porla stabilesce pre ale sele, din care amintim:
1. Reslituţiunea teritotiiloriiși pieţelorii ocupate de trupele aus-

triace şi anume Hotin, Sabatz și Palancele Bosniei.
de răsboiii

de spese

2. O despăgubire

ce Hamidi

Zade

vizirulii

o socoti a [i de 50.000.000.
Choiseul dice, că condiţiunea acâsta nu pre este rigurosi susținulă
de Tur. Choiseul a objectatii Porţei, că Austria ar pute consimți
și Hotinul,

Moldova

să evacueze

le

dar că nu

ar pul€. remile

oto-

manilorii, de dre-ce în Moldova sunt și Rușii aliaţii Austriei și ocupaţiunea. Hotinului este comună. Acesti r&spunsii al lui Choiseul
Ă
este din 2 lunie.
Intre aceste, se întemplă

|
şi mazilirea vizirului, care

|
se lăsase a -

fi bătutii de austriaci și de muscali. Hasan-Pașa amiculit lui Mavrogheni

devenise

vizir.

La Moldaţie serait 6vacute cet, peut-âtre, si l'Empereur lexigait absolument,
pourrait-on convenir que la ville de Chokzin restera dans I6tat ou elle sera rendue
sans que les 'Tures puissent y. ajouter de nouveaux ouvrages.
Le vieux Orsova et les terrains ă lorient de l'Unna resteraient ă l'lmpereur qui restituerait Novi et Dubizza. Les anciens trait6s seraient confirmes».
Hurm.

Vol.

II, supl.

1.

(1) Afacerile străine către Choiseul, despre condiţiunile păcei şi mijlocirea

Franciti:

«IPobjet de M. de Prince de Kaunitz en vous donnant Luti possidetis pour
base a 6t6 de montrer des facilit6s de la part de son maitre, puisquiil est vrai
que l'Empereur ga;merait peu de chose en l'obtenant. mais pour la partie qui
vegarde la Russie, il prâsente une masse de possessions dont la Porte ne peut
pas faire le sacrifice. Vous aurez, selon 'toute apparence, 6t6 bientât ă portce
d'instruire M-r le Prince de Kaunitz de la repugnance de la Porte ă traiter sur
de

Noailles

l'Empereur se 'relâchera de cette premitre proposition,

dapres

ce pied. ai
que

vous

6crit dans

transmettrez

ce sens

î M-r

î son Ministre».

le marquis

et

les

jesptre

que

observations

„

Istroma

HoMÂNILURE

„

9ăl

Turcitulă Anastase scrie, că la numirea noului vizir Hasan-Pașa
«Mavrogheni recâșligândă niţelă curagii Şi speranță . se duse de
grabă săl întâlnâscă».
|
Intâlnirea lut Mavrogheni cu amiculi săi fu plină de emoțiuni:
«Stoicul celii mal nesimţitorii mar fi privitu pe aceste doue perso-nagic, fără a simte 6re-care plăcere, când își frecau barbele unulii
de altul îmbrățișindu-se, pe când ei se cunosceaii așia de bine intre

cl. Se dice că la cea dântâii a lor sărutare
amândoi

moţiunea

fu aşia de mare, încât pleopele lor de aramă

lacrime de bucurie.

In

faptă

vizirulă

și Domnulă

ce simţiră
vărsară chiar

erai

cu

totulă

unulu pentru altulu. Lu! Hasan i-se păr6, că cu ajutorul lui Mavro“gheni ar pul6 av6 ceva succese diplomatice, și lui Mavrogheni i păr6

vazimulii lut Hasanti ial necesar de cât existența» (1).

<Mavrogheni ce venise pe la "Arvanitohori dela Șumla, într'ace
iarnă Și mârse la Sistov, ceru ca să fie: rânduitu lângă lusuf- Pașa

seraskier de Diiii (Vidin) şi se duse acolo». En. Văcărescu scrindi
aceste, amintesce că «Hasan-Paşa Gezaerliul (Hagiul) cercase ca să
alle un mijlocii

întimpinândă

de a put6 închi6 o pace și cu muscalii și cu nemţii,

cereri mari,

nu

sevârși

nimici

până i-se

întâmplă

ȘI

mârlea de lingore» (2).
Asemen6 Selim (Anastase) dice, că speranțele și ale lui Hasan,
și ale lui Mavrogheni le curmă în 20 Marţie 1790 o msrte grabnică
unii dicii că ar fi fostii otrăvită «dar era de 90 de ani când muri» (3)

LV.

Incetarea luptelor în timpulă iernci. Bătăliă nouă la Dănăstivea
„Adam. Muscaliă la lași.

farna anului 1788—89 dă 6re-care dile de odihnă relativă oștirilor din Principate. Totuși 6stea lut N. Mavrogheni făcu în Februarie 1789 o năvălire până la 18 ore distanță dela Focșani la Mo(1) Românulii 1867, pag. 55.
(2) Tesaurii 11, pag. 298.
”
(3) Românul 1861, pag. 55.

-
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nastirea Adam. Acolo se urmă

o harţă în care dstea lui Mavrogheni

eși biruilâre remănândi în monăslire, din care isgoni pre ncamicii
şi punendi mâna pe multă «zaherea». Acesti avantagiii fu serbalii

la Bucuresci ca. o victorie deosebită (1).

|

Muscalii ocupând Iași! după căderea IHotinului, boerimea Moldovână se întârse, în mare parte în capitala Moldover. Aci în Noembrie 1788 petrecu Principele de Ligne și de aci el scrise Principelul
Kaunitz ac6 remarcabilă epistolă (din Noembrie 1788), prin care-l
“spune că a propusi lui Potemkin sălu facă Principe peste Moldova
şi Valachia numai să grăbâscă Rumantzov a merge cu stea sa în

Bucuresci. Cerândi acâsta de Ligne lucră în. scopii de a ajuta 6stea
austriacă mere bătută de Tura și de N. Mavrogheni. Diversiunea
(I) Eată ordine de

qi a lui N. Mavrogheni

relativă:

«.... Vlahisloi
— ciastiţilorii d-lor Serashierilor (formula) . . . în scire că
“ astă-di la 2 ile ale acestei luni ni a venit veste dela Focşani, cum-că vrăjmașii fiindii strînși multă sumă la Monăstirea ce se numesce „da (Adam) în
ţinutulii Cahurluiului în Moldova, cale de 18 ccsuri din Focșani, unde făc6 adu-

nare de zaharele și alte gătiri de răisboiii, cu scopos de a lovi oștile nostre
avemii în partea locului trimise, gîndindi că dor ostașii noștrii dormi fără
nici o priveghere;- de care acâstă însciințându-se

ce
de

ostașii noştrii s'aii porniti cu

ajutorulă lui Dumnedeii asupra lor și lovindu-i întâi caraula vrăjmașilori ce se
afla înainte-i ati prinsi vii și aii omoritii câți-va'și dinti'înșii și cei-l-alți ce ai
scăpată, alergândă la numita Monăstire,

unde eraii cei mai mulți vrăjmași;

în-

dată ce ai luatit veste de puterea oștilorii n6stre numai decâtii ridicându-se înfricoșaţi s'aii porniti în fugă cu mare grabă lăsândii tâte ale lor în loci, iar
oștile nostre după lovirea și sfărimarea caraulei lor năvălindii asupră-le ait mersi

până la acecași mănăstire pre care ai făcuto zaptii, aii intrati într'însa și astă-di
se află oștile nâstre în lăuntruliă ei în loculit vrăjmașilorii, biruitori. de unde nu

puţină zaherea și alte multe feluri ati agonisitii dela vrăjmașiși de acolo

por-

nindu-se oștirea, mergi cu ajutorulii lui Dumnedeii înainte; pentru care acâstă
vestire și biruință ce face oștile nâstre ai slăvitii numele marelui Dumnedeii
făcândă șenliculă cel cuvinciosă cu focului tunurilorii aice la Domnâsca nâstră

curte. Deci nu lipsimi şi D-tre a însciinţa ca să vă bucuraţi și casă cunâsceți
ca Dumneeii

cel tare și pr6 puternicii este ajutorii oștilori nâstre

este a n6stră; nu ședeți dar nici D-tră în locii nemișcați,

și

biruința

ci luândă pre Dum-

nedeii înt'ajutoră, faceți pornirea câ cuviinci6să asupra vrăjmașilorii fâr de a nu
pune înainte discolia vremei şi a drumurilor, că Dumnedeii cel pr puternicii

tote le înlesnesce și cele colțorâse și cu anevoie. el le face căi netede și drepte.
De care aşteptămii și dela D-tre bunile vestiri de bucurie. Acestă vă însciințănnii
și fiți sănătoși». 1789, Martie 2.
.
Cod.

XVII,

fila 345

verso.

—

Dela

31

Noembre

17383

la 2 Martie

1788 nu mal este nici

unii actii în condica 17. Lucruli se esplică, căci r&sboiuli a încetată în tin.pulă îcruei, iar Mavrogheni este şi elii peste Dunăre dusă să se ințelegă cu noulă vizirii şi cu seraskicril cer-l-alţi.

-Isronia RomÂxILonit

acesta a Rușilorii

spre

Bucuresci,

953,

ar fi degagiatii

oștirea

austriacă

din Ard6l şi ar [i pululii să se concentreze în Bănalii unde

cum vădurămii, înaintaseră atâtii de mult.

|

Turci],

|

Cerândi un duumviratii pe 3 ani, pentru guvernarea Moldovei
de Liigne, de sigurit scri6 în urma vre unei discusiuni cu boezil cel
doi Iordache Ghyea și N. Rosnovanu,
cari duceaii atunci trebile ţărel.

INI.
Pregătirile luă Mavrogheni pentru noua campanie din 1789.
Victoria la Tabac. Turcii la Dovila Răvăei: Muvrogheni face
erdrea de a slăbi corpulă din Focșani. Oastea austriacă mai
bine pregătită.

Suvaroji. Noii plană

de Vătaiă

al Ruşilorii.

Mavrogheni abia înțeles cu vizirulă amiculu s&ă, își vedu speranțile perdule prin moârtea subită a lui Hasan-Pașa. Totuși elu nu
râmase

inactivi,

și întorsă

în

ţeră,

încă

în

Februarie

1789,

el

se

„puse pe lucru. Deci chiimă pe 1 April 1789 oștirea sub arme și:
pre toți boierii ca săși ie locurile lor în armată. Eată acesti pitacii
domnescii:
12 cărți ce s'aii scrisii la 12 judeţe de a merge toți la ordia Măriei Sle.

«.... D-vâstră

boierilorii

de starea întâi,

a doua, și a treia,

câţi v'ați

„cinstiti și ați îmbrăcatii domnesci caftane, cară vă aflaţi la judeţulii.,.. sănătate.

Vă facemit Domnia m6 în scire; că acumii la qi întâi a lui Aprilie otărimi a,

veni, cu puterea lui Dumnedeii și ajutorulii Maicei Preciste şi a sfinţilorit îngeri,

să eșimii înși-ne Domnia m€ cu mulțime de oștiri afară pentru lovirea vrășmaşiloră și pentru mântuirea ţărei; ci dar fiind-că la acestă vreme sunt dâtoră toți
supușii

“tagma

și credincioşii Devletului

boerâscă care s'aii cinstitit

pr6 puternicului Impăratului nostru;

și stai chivernisitii

din

cum

și

milele domnesci cu

privileghiuri osebite din locuitorii țărani, a urma Domniei mele ; iată vă poruucimii
ca toți de obște, mare sit micii, afară 'din cei: ce sunt rînduiţi de Domnia mâ cu
slujbă în treba domnâscă, toţi cei-l-alți de obște, boieri mari sâit mici și zapeii

câţi ai îmbrăcaţi caftane domnesci, gătindu-vă, să vă sculați să veniţi fătă zăbavă

la ordia Domniei mele. Pentru care
țelorii să aveţi a însciința porunca și
judeţii, ca să n'aibă pricină că n'aii
Martie 27,

poruncimit şi d-vâstră ispravnicilorii judeotărîrea acâsta la boierii şi boierinașii acelui
sciutii și n'a angitii porunca» (1). 1789,
.

(1) Coa. No. XVII, fila 350.
Jar la 5 judeţe oliene Sai scrisă
vechiulit Caimaeanii,

ca să mârgă
Ă

la Craiova la d-lui Turnagi

Ismail

Aga.
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“ Intrarea Rușşilorii în campania; schimbasă însă multi mersulii
răsboiului.In faţă. cu oștirea rusâscă, care nainta între Nistru și Prut
spre Dunărea, aripa drâptă turcă era multii distrasă dela mișcările
oșlirei lui Mavrogheni, concentrată

la. Focșani.

Acestă

slăbia linia de apârare alâsă de Mavrogheni. Acesta

împrejurare

făcu greşală de

a sprijini el aripa dr6pla turcă prin detașarea de oșteni din corpulă
dela Focșani. Cu acesti contingentii Turcii bălură pre muscalii la
ZTabac și înaintară până la Movila Rabăei, detaşândă din ea pre

Muscali și sperând

a pute să intre în curândă şi chiar în Iași.

In Basarabia incepu campania în primele dile din Aprilie. Turcii
fură, cum arstarămă, victorioși la Tabacii:
» Proclumaţie la serashteră
«în
scire, că oștile pr6 puternicului împăratului nostru, Dumnedeii
să-i înmulțâscă stăpânirea, tăcândii mare răsboiit cu vrășmașii la 'Tahae Chiuprusă
aprâpe .de Ismail cale de 4 câsură şi ajatâudii Dumnedeit oştilorii u6stre ai
biruitii pre vrășmașă, din cari mulțime nenumărată ai prinsi vii şi ati omoritii,
ai luati dela vrășmași și 18 tunuri dimpreună şi cu alte multe" lafari și câţi
aii pututii scăpa,

gonindu-i

oștile nâstre,

aii

mersi

Măria

Sa Hanul

dimpreună

cu „oștile biruitore ” și astăqi se allă Măria Sa cu puterea oștirilonit la Hautepesi.
(Alovila Dăbăci) De care avemi nădejde la ajutorulii pre puternicului Dumnedeit
și în noroculiă milostivului împăratii, a goni -pre vrășmași și dela Iași, cum și
din tâte părțile. Deci nu lipsimii a vesti şi d-vâstră» (formula) (1). 1789, Aprilie 20,

In primăvera

anului

1789

stea

austriacă

ave

căpetenii. mat

încercate și mai abile. Bolnăvindu-se împeratulă Iosif Il după bătara
„dela Caransebeș, 1788, unde austriacil fură învinși, se întârsă la Viena,
numindă comandanti in părţile Sclavoniei, pre mareșalulii Laudon
și în părţile Ungariei pre Hadik. Apoi, întemplându- -se mortea mare-

șalului Hadik, se dete comanda
Sub conducerea
sivă în 1789.
|
Campania -nouă

Aprilie. st. noii (2)

acestuia mareșalului Laudon.

acestuia Austriacil
din

1789,

Sultanul

vorii relua

era să se deschidă,

Abdul-Hamid

în vârstă

(1) Cod. No. XVII, fila 351 verso
Fiuea codicei No, XVII este cu un actă relativă la pot onări, «lin
(2)

Enake

Văcărescu

dice

Martie

1789,

Tesaur,

Îl. pag.

297,

o fericită

ofen-

când

în 7

de

muri

65 de ani.

1789, lunie 5.
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Acesti evenimentă
lăuntrulii Seraiului

nu fu remarcață — scrie Salaberry (1) decât în și mavu în afară neci o influință. Selim III fiulii

unicii alu Sultanului Mustafa,

ani.

Acesta

dele îndată

se urcă „pe

tronii în vârstă de 25

ordine de întărirea

oștire!

de:

la Dunăre și în

Basarabia. In contra lui Iosif II mal bucurosi mergea Turcii, mai
aleși în urma victoriilorii. deja câștigate în Banat.
|
In Moldova 6stea. rusâscă avu și ea comandantulit schimbată.
După ce Suvaroff, îndreptându-se de rana ce căpătase la Oceacov,
fu trămisiiîn Moldova, Rumianţov bolnavi de unii picioră se retrase(2) curendi apoi şi Potemkin remase peste ambele corpuri de
armată combinate. In noulă planii de campanie, Rușii nuși mai în-

dreptară tote anevoinţile numal spre a ocupa

pământului

și cetăţile

dintre Prut și Nistru, ci înțeleseră că era indicată întărirea aripel
slînge a austriacilori, care nu pul& sparge: frontulii ce-l presinta Mavrogheni intre Comănesci şi Milcovii. Ruşii împinseră deci 6ste și pe
linia Bârladului, ca să ajungă ași da. mâna cu Austriacil pe linia
Siretului, în judeţulii Tecuciil.
In fruntea acestei oștiri era generalulii- locotenine Dertelden. Acesta

isbuti să bată pe Turci nu departe de Bârlad și ocupă acesti orași.
VII.
Campania
«In anul

din 1789. Suvarojf își face juacținine cu
_Aushriaciă la Ajud.

1789,

scrie anonimulit

oficiosă, ali cărței: —Ausţiăr-

liche Geschichte des Krieges zwischen Russland,
der

Tiirkey (3)

noroculii

(1) Hist. de V'Empire Ottoman.

(2) Rumianţov,

lavorisă
Tom. I,

armele

austriace

Oesterreich, und
în

uni

:modii

pac. 122.

care nu făcea nimici, perdu comanda. En. Vsctireseu serie

că «mareșalulii Rumianţoy, bolnavii de ună piciorii, defăimându-se de ocârmuirea

ce făcuse până actimii, din care s'aii pricinuit și Nemţilorii stricăciune și Ruşilorii neishândă, îi ridică comanda din mână împărătesa, și cu mijlocii disgraţiatii

se orîndui a șed6 la Jijia în Moldova fără trebă și se dete și comanda sa totii „asupra, Principelui Potemkin, -care.și veni la Iaşi». Deci ambele armate se uniră
sub Potemkin, de care ascultaii generalii Kamenski, Soltikofi, Repnin şi Suvaroii.

Aceste oștiri rusescă fură veinbregite cu noi recruți în timpaulii. Jernei. Tes. II, pag. 297,
(3) Wien, 1791, 4 vol.

3 micii, pag, 95. Dritter Band.
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V.

A.

Unecută

estra- -ordinariă, așia
a
că acâstă campaniă [u una din cele mai gloridse
înregistrate în analele R&sbselori.»
Lauda ce trage pentru oștirea austriacă ne arâtă strașnica resis-

tință ce opusă acestei armate centrulit 6stet turco-română din Focșani.
Aulorulă anonimi voiesce a esplica perderile Austriaciloră
Campania anteridră pe molivuliu că stea tuico-română fusese
rurea

în

numeri

coverșitoră,

şi

că

oșteni!

austriacă

erai

din
pu-

îngroziți

de răpediciunea și împetuositatea atacurilorii 6stei - neamice și mal
denainte spăimentaţi de obiceiul turcilor de a tăia capetele celorii
căduţi răniți pe câmpuli de bătaie, de maltratarea - prizonierilor și
de strigătele grâznice de alah! în timpulu atacului. «Dar Austriacil

acumi se deprinseseră cu d'alde astea și începură a ave consciință
de superioritatea lor... »
Adevărul este aiurea: ami arătatii deja că Turco-Românii fă-

cuseră greșală ași slăbi stea. dela, centruli frontului de bătaie,
cu gândii să opr&scă pre Ruși în Basarabia, pe cândii Coburg ne
mai avendă Hotinul de asediată, își îndreplă în josă t6lă pulerea.
Apoi și altă împrejurare: schimbă mersulii resbotului. Impăralulu Iosif
îmbolnăvindu-se de ling6re, se retrasă din fruntea oștirei, la castelulii
seu dela Laxemburg și Hetzendorf ca să- -ȘI caule de săudtate, şi
dele comanda nepotului sei Arhiducele Franz, ca să-și facă educațiunea “militară, în: acesti însemnată r&sboiii. Comandamentuli

efeclivi

însă

îlii avu Feldmareșaluli

Grafi

de

Habick.

Cavalerulii

Laudon comandă întrunitele armate Slavono-Croate. In loculii Feldmareșalului leitenantii Grafă de Wartensleben, care se retrasă din causa

de bolă,

Feldmareșali leitenanti Clairtait luă comanda

corpului din

Banati. Corpulii din Ardealii care conlinuase a fi comandatii de
generală feldzeigmeister Fabris în quarlierele de jarnă, în primăvâră

dobândi ca șefii pre Feldmareșalulii leitenanti Principe de Hohenlohe,
Yar Principele Coburg păstră comanda oștirei din Galiţia şi Bucovina,

lucrândă în înţelegere, în Moldova, cu 6stea rus6scă sub comanda
generalului Grafi Suvarow.
La începululii lunet Marlie ante-garda aripel stingl austriace era
“comandată

de

Baronulu

de Kiemnayer.

mișcările Gstel lui Mavrogheni

Viu

fi.

?

-

i

El av6 misiunea de a observa

şi a tureilorii din Focsani.

i

Lagărulii
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austriacii era aședatii la Podulii Beizadelei, pe
malulă Siretului la o
milă

şi

ceva,

în linie

dreptă

dela

Bacău,

unde

trupele austriace

erai sub comanda Colonelului Karaicial. Acesta,
își combină mișcarea
cu a antegardel de sub Kienmayer Și cu mișcarea
a două batalisne
Și dou€ diviziuni de cavalerie, can din Ardâli prime
scă ordine de a
ataca și ele pre neamici (Turco-români) din flanc
.
Din Focșani audindu de mișcările oștirei austriace, încă
se mișcă
contra austriacilori unii corpă de 8000 oșieni sub
comanda lui

Hagi Suitarii Seraskierulă.
numa! de stea lui Coburg,

Obligaţi Turco-Românil- a se apăra nu
dar și de cea a Muscalilorii, ei nu puteai.

prudenti să ie ofensiva. Colonelulă Karaicia! între
aceste luă o po-.
sițiune naturală întărită și proprie de a împedica
înaintarea oștirel
tureo-române în Moldova pe linia Focșanilor. Pasurile
Ortuz și Ghimus

pre la cari ară fi pulută să fie învăluiți Austriacil
de o mișcare încunjurătre a Turco-Româniloru, fură acoperiteîn timpu
utilă de austriacă. .
La 14 Aprilie (stil nou) ante-garda lui Hagi Suitar
iii, tare de

8,000

cavalei stete

Ja Petruscani,

localitate

între Adjud și Ocna,pe apa Trotușii.
Română apucă calea prin munți până

situată

cam

la mijlocit

De aci 6stea acesta 'Turcola Parava, toli pe drumuli

mare care duce dela Bacăii la Adjudă. Va să dică scopul
„Românilorii era de a încunjură pre Austriaci.

Turco-

Pe dală ce Karaiciat prinsă de veste de mișcarea Turco-Ro
mâni-

lori trămisă, câți-va husari și unii detașamentii de Arnăuţi:
Moldoveni
comandaţi de căpitanulă Sava, din tabăra dela Faraoni, cu
misiunea
de a recunâsce mersul și posiţiunea Turco-Româniloră
.
|
Prindendă la rândul lor de veste, Turco-Românii nu înain
tară
mal departe, ci se întorseră, îndărălit

striacil însă

il urmăriră,

ucigândă

pe lângă apa

câți-va

Trotușului. Au-

și făcendi 4 prizonieri,

Cam pe atâţia perdură ȘI Austriacil. Era o simplă luptă de
anteposturi și durere! la aceste posturi se bătură Românii. lu
căpitani

Sava cu Români de al lui Mavrogheni!
Cina dile apoi, la 19 Aprilie stilă noii,

seri6să

la Valea Seacă.

Dămi

în

facsimile

a
afacere mal

urmă 0
planul

acestei bătăliy,

așla cum l-ami aflată făcut de cătră Austriacă (1). Bătaia urmă între
(1) Vegr planulă anexat.
Istoria Româiiloră de

.

V, A. Urechiă,

TOM,

Di

IL

e:

STIA CENTRALĂ
UNII
ARĂ
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lui Hagi Sui&stea. comandată, de Karaicial, și ac6 de sub comanda

să.. și se apropiă
lariu, imprejurul Faraoanilor. Hagi Suitariulă reveni
spre Bacăul. Pe dată
de Austriac! cu vig6re pe drumul dela Agiudi

araicial ordonă

ca cele 3 dividiuni de cavalerie Levenehi, Barco-și

Kaunilz să i6 grabnici .
Imperială, și unii batalion de infanterie a lui
pe care era angagială
posiţiune la Valea Secă, la drepta dela drumuli

mișcare, când
ostea lui Suitariu. De abia esecutaseră Austriacii acâstă
comandaţi de
stă și Turco-Românii, la 5,000 oșteni cavalerie al6să,
grabă șanHagi Suitariul, uni Pașă, unu Bimbașă, trecă cu mare
atacii formidabilii
țurile în care 'se întăriseră Austriacii și daii ună
ordine înapoia
(emit ungemeineni Muth»). Austriacii se retragii cu
-Românilorii cu
artilerie! lor şi întâmpină gr6zniculii iureșii alu Turco
pe ai noștri
unii foci de tunuri atâtii de susţinut, în câtii obligă

datii în flanculit
să se retragă. Atunci uni noil atacă impetuosii
din causa artileriei auslingii alu Austriaciloriă, nu isbuli mai bine,

striace. Uni
Suitariuliă,

dă
alii treilea” atacii la flanculă drepti și la centru coman

însă

și acesti

atacii fu

respinsii.

Atunci Ilagi Suitariul

la unii loci
vedându-și fără resultati atacurile, Sapucă de adună
ca. dincolo să-și
morţii și răniţi săl și retrecu cu t6lă prudenţa șanţulă,
încercare navu
reforme oștirea pentru ună noii atacii. Acâstă nouă

S6 retraseră spre inlocă, căci, urmăriți de. Austriacă, Turco-Românii
ară până la apa
fanteria lăsată, îndărătulii lor și a doua di se înapoi

e Austriacilorii
Trotușului, lăsândii, cum scrie anonimulii (1) în mânil
averi. Scridouă drapele, 40 de morţi și 200 de prisonieri și alte
cavaleria auitorulii care ne dă asemen€ informaţiuni, pretinde că
ca să-și r&sbune de
slriacă na voitu să facă prisonieti, “ci i-ati ucisi
nu putemii. pune
identice procedimente ale Turcilori. Mare credință
i ale Turcoîn cifrele istoricului oficiosii, care scrie, că cele trei alacur

şi 32
Românilori nu ai ocasionatii Austriacilorii decât 14 morţi
o
de răniţi!
ea scirei despre acestă victorie lrăprimir
la
Principele Coburg
și
mise mulțămiri căldursse colonelului IKaraiciai și descinse îndată
elu cu oștirea din Roman
(1) In „Geschichte

spre Fărăâni, urmândi

des Krieges*,

pag:

103.

răpede

calea spre
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Adjud. Feld-mareșalul Laitenant Spleeni și
colonelulii IKaraicial 'merseră drepti asupra Focșanilorii. Oștirea, acest
ora, se compunea din
5 bataliâne infanterie, 6 diviziuni husari, 35
tunmi și toţi arnăuţii
româ

ni al căpitanului Sava. Restuli corpu
lui “de armată ali lur
Coburg coprindea 5 bataliâne de infan
terie și 9 diviziuni de cavalerie, decă peste totii armata Austriacă
era de 32,000 de âment. Pe
planul întitutatii «Lager bei podulu Peys
edey», lectoruli va urmări

cu înlesnire situaţiunea înaintălâre a ârmatei
austriace până în primele dile din Maii. Restul acestel luni se
întrebuințeză de Coburg

pentru

a descinde

Nordului: Moldovei.

câti ma! tute spre Roman

Principele Coburg primi

restulii trupelor 'din

întăriri din aripa dreptă

austriacă despre Ardeal și înaintă spre Focşa
ni (1).
Linia turco-română, precumii vădurămi era
de

mică

profundi-

late, afară. din orașulu F ocșani, unde era concentrar
ea, ceva mal mare.
Se tot așteplă sosirea lrupelorii not din Brăila și
se speră a se pul

opri intrarea lul Coburg

în Muntenia,

dâcă

acesta

ar fi - cercală

să

facă acâstă intrare prin Focşani. EI însă ishul
i să facă o mişcare la
care nu se așteptau cei din Focșani. Lăsândi Focș
anil neatacaţi, Coburg
împinse

o parle

din

oștirea

sa

în

(âra românâscă

până la 8 mile mai josi' de Focşani, întinqendu
'și

spre apa Buzău

frontulii şi

spre

Târgulii-Ocnei ca să evite soluţiune de conti
nuitate cu aripa Austriacă
din Ardel. De siguri Coburg urmărea plan
ul să iasă înaintea oştirel
turcesc așteptată de la Brăila, pe care
:bătând'o, apoi să înconj6re
Focșanii. Intre Farasni și Ocna, se afla
Feldmareșalul Spleeni cu o
importantă parle din oștire, iar în lături
pe apa Trotușului luă posiiune

colonelul Horwath cu 4,000 6meni trupe
ardelene.
„Pe dată însă Coburg simți că greșise în
mișcarea sa precipitată,
căci află cum că o oştire turcă tare de 20,0
00 6meni este concen-

tată, nu departe, în susti şi în josă de F ocșan
i. Nesimţindu-se destulii
de tare nică pentru a merge inainte nici
pentru a menţine posiţiunea
ce luase, principele Coburg se retrage şi trimi
te olac la Bârlad, unde

se afla Suvaroft cu oştire Rusâscă și-lu îndemnă
să'și facă grabnic
juncţiunea cu armata austriacă și să înainteze
împreună spre Focșani.
PR
N
(1) Vegi planulă

indicată,

V. A. Unecută
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lorii, a Contelui
După autorul cărței «Incercare de Istoria. R&sbe
Suvaroft (1) Rymniksky>,

Alexandru

oștirea

rusescă,

Bârlad

din

se

câte 5 escadrâne, regicompunea. din 3 regimente de carabinieri de

ow, din 1,000 arnăuţi, adică
mentele de cazaci ale colonelilorii Grek
terie și pe lângă tunurile reoşteni Moldoveni, 12 batalisne de infan
ă oştire fusese până acum
gimentelorit încă. 16 piese de câmpii. Acest

Acestași anonimi seriisub comanda Generală-Leitenantului Derfelden.
personali pe principele
tori. spune, că Suvarofi de şi nu cunoscea,
Coburg,

simpatisă forte multă

amiciţie. Acestia scriitori
era nu de 20,000 ci de
invitarea. lu Coburg, lăsă
oștirel apucă deadreptulii
Adjud.

străbată la

cu elă și nu întârdiă să lege o strinsă,

|
dice, că oștirea turcă în marș spre Focșani
40,000 de ment Pe dată ce Suvaroft primi
o bună garnisonă în Bârlad și în fruntea
pe căt aprâpe neămblate prin munţi, ca să

Ostea merse

di și n6pte

a

podii de pontâne austriacă.
Into

și trecu Siretuli pe ună

mile, ceea
qi și jumătate Suvarofi percurse o cale de 12

ce abia putu

crede

să '] întimpine

în tabăra ce

ca să nu bage de semă turco-românii

că sa făcuti

Coburg,

care

veni

La 30 lulie ora
Ruşii aşedară la aripa stingă a armatei Austriace.
iacă, şi luă aci o
11 de nspte ajunse 6stea rusescă la tabăra Ausir
posiţiune

ascunsă,

juncțiunea muscalilor cu Austriacil.
Trotuș, unulă în
Tm diua următore se construiră. 3 poduri pe
eluli Baron
drumulii Domnescilor și dous la gura Domoșiţel. Colon
cu getașamenKaraicial fu însărcinat cu protegerea primului podi,
sema colonelului
tului săi, iar cele-l-alte două poduri. fură date în
lion de infanKepiro comandândii 2 divisiuni de husari și unit bata
terie. Coburg

și Suvarofi în comunii

acordi făcură planul

de bătaiă.

în prima linie,
Corpulii Austriacii ţinu flanculă drepti cu 5 batalisne
ti în carei
dou& batalisne înti'a doua linie, fie-care batalion forma
de reservă fu
cu câte 5 tunuri, la distanță de 300 pași și artileria
înfanterie
împărțită, şi ea în aceste intervale. Cavaleria venea după
în a 3-a linie.
er Suwarow Rymniksky (Friedrich
(l) Versuch ciner Kriegs Geschichte des Grafen Alexand
Anthing) Gotha 1795—96, 2 volume 8,

Isronra RoMâxsiLonă
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Aripa dreptă era, comandată de F eldmareșalulii Spleeni. La aripa
stinga comanda Feldmareşali Leitenantulă Levenehr.
- Corpulă de armată rusescu era la flanculii stingi cu 3 careuri,
dar în frunte pășia unit șirii de armată Austriacă cu scop de a masca
Turcilor presența Muscalilor. Cavaleria rusescă venea în ală 3-lea rândii.

La 31 Iulie dimineța la 3 ore se puse în mișcare armata aliată
pe 3 col6ne, trecu Trotușuli și merse până la Călimănescy, avendii

ca ante-gardă: Rușii pre colonelulii Karaicial și aripa Austriacă
pre colonelulă Kepiro. De la Călimănesci armata înaintă pânăla Mărășesci. Aci corpului rusescii luâ o posițiune ascunsă în sati, iar
corpulă Austriacii se răzimă cu aripa stângă de corpulu rusesci avându
Siretului la spate.
Din Mărășesci Suvaroit trămise uni oficerii cu 30 cazaci ca cercelași (6claireurs), Aceştia aduseră veste, că ati zărit patrule turcesci.

Suvarofi delașeză 1500
erau puși în frunte!)
pe un lagăr de 7000
dincâce de Pulna, cu
Nimici nu isprăvi se
însuși apologistulă lui

cozaci

și volintiri Moldoveni

(tot-d'auna

ei

Antegarda turcă era de 3000 oșteni, sprijiniți
oștire, comandată de Osman-Paşa și aședatii
scop de a tăia calea neamiculul sspre Muntenia:
pare acesti detașamentă de cozaci, de Gre-ce
Suvarofi scrie, că fața cu numărulii mai mare

al oștirei turco-române

<mussten die Russen

Rușii a se întârce indărătii. Totuși
în acestă 'harță cu Cazaci, sprijiniți
Acum însă urmeză o afacere
de către Austro-Ruși sub foculă

zuriick»

tură. siliți

ar fi perdutii 6stea turco-română
de Austriaci, Ia 600 6meni.
mal serisă: ac6 a trecere] Putnei
tunurilorii turcesc. Posedemii și

dămiă în facsimile (1) planul trecere Putnei în n6ptea de 31 Iulie stil

noi 1789 spre 1 Augustă, faptii belick care deschide calea armatet
aliate spre Focșani. Acesti: plantă: ce presupunemu dresati de princi-“
pele de Ligne și care se conservă în manuscript originală de Bibl.
Academie! n6stre, va înlesni bărbaţilorii “speciali urmărirea, pas
după.
pas, a mișcărilori ambelorii armate, care 'ȘI dau la Focșani şi
apo!
“la Romnicii o bătălie aprâpe definitivi otăritâre pentru sorta
'Turciel

și a lui N. Mavrogheni.
(1) VegI facsirailea.

|
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A. Unecrmlă

Antegarda. Austriacă nu putusă a se menţine dincâce de Milcovi,
până la sosirea lui Suvarolf și retrecusă îndărătu, luându armata
“austriacă și rusâscă posiţiunea A indicată pe planulii anexatii. Dincâce de Puina era, cum aretarămi, tabăra lui Osman-Pașa. In faţă
cu tabera turcă - Austriacii construescii n6ptea podiă, după ce colonelulu „Karaiciai bate anteposturile lurcesci și le alungă.

apoi

Indată

Austriacii

și Muscalil

trecii podulu

lor de luntre

B. B. şi cavaleria prin vadă și atacă tabăra lui Osman Pașa. Acesta.
nu resistii şi se retrage spre Focșani, luândi acolo posiţiunea K. K.K.
La aripa lor stingă Turco-Românii pun cavaleria, la centru aș6dă
infanteriă și la drâpta totii infanteriă, sprijinită în spate de monăstirea sf. Samoil și alte Biserică. Turcil cugetaii că, sprijiniți pe
întăriturile făcute la Focșani, să învălu6scă pre neamicii luându-lii pe la |
spate.

detaşară

Deci

unii corpi

de

spahil

primiră ordine să

și aceștia

apuce pe departe prin lunca Putine! și să înconjure neamiculă, luând
pe la spate aripa dreptă austriacă. Dar Austriacil prinseră de veste la

şi în puntuli E de pe plani respinseră” primului atacă alti

„mişcare

Turciloriă. Aceștia reveniră cu mal multă impetuositate, pe totii frontulii
"austriacii, dar lipsiţi de artilerie și secerați de cea austriacă din aripa
dr&ptă, sub comanda lui Spleeni. în equer, ei nu putură nainta decât

până la punctulă G de unde, după acestii al doilea atacii, se retraseră
în posițiunea

în jurulă

ocupată

și înlăuntrulu Focșanilori.

Austriacii

își desfășurară mal. multi aripa dreptă în I şi pe o linie de fronti
profundă, profitându de terenulii favorabili, avendii în faţă uui câmpie
grei de ămblati, din causă că era. plinii de spini și de lufăriși și
de

unii faldure

de delișiorii, cum

din noii ofensiva, âtacându
când infanteria

se pole vede pre plană, el apucară

din ambele aripi cu 6ste de cavaleriă pe

și artileria pășia nainte

în centru

și luă nouă

posi-

iune îndărătulii atacului cavaleriei. Turci! și Românii nu putură a se
contra

„Susţine

în jurul

acestul

și se întorseră

atacu

în linia

apărare

și în lăuntruliă Focşaniloriăt. Cavaleria austriacă (3 dividiun!)

strebălură în punctulu

M

și înlesniră ast-felit

înaintarea.

dividiuni de cavalerie în punctul, N, chiar la marginea
parlea

de

lor

stingă privindă

striacă își combină

despre

Milcovă.

iute mișcarea

Altă dividiune

cu cele

din punctele

altoră

trei

orașului, în
de oștire au-

și

JM și N
x
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strebatii cu o manoperă identică în punctulii O, isgonindii pre Turcă
și Români.
Din aripa stingă Suvaroft. și infanteria mergi și ei înainte ca
să încunjure Focșanii din partea drtplă, cum privesci dela Milcovii.
Suvaroft nu -se opresce nainlea retranșamenteloră marcate pe plană
la stinga privitorului, ci trece Și ia posiţiune între Milcov și Focșani

la sudulit orașului, înapoi,
hoiară.

De aci,

ajutati

Români adăpostiți

străbate chiar

de infanteria

în orașui lângă pirâulă de

austriacă,

atacă

pre Turci

între zidurile Monăstiret- Sf, Samoil

și

şi ale altorii

Biserici că se poli vede' indicate în alti plană ce anexămiă. Turcil
și Românii disputară neamiculul pasti cu pasii siradele orașului (1)
care remasă o ruină fumegandă.

După

o apărare de mai multe .ore siliți fară cel din

a. se preda,

Rămnici

iar cel cari putură

se retraseră,

Românii

și Turcil pe calea Brăilej.

Monăstire

mal multi : spre

-

Anonimulii austriacă pretinde (2) că 6stea tureo-română bătută
era de 30.000 de oșteni și că a, lăsatii în mânile învingătorilor totă

artileria,

muniţiunile,

magazinulii

aceste. spolii, dâcă amintimi

și tabăra.

Sunt

că același scriitori

priliseră vii în acâstă "victorie decât 96 oșteni! .
Și mal esagerate sunt cifrele date de Istoria

Suvaroif (3), ba

chiar și în Salaberry aflimu

multi

esagerate,

artă că aliaţii nu

eroi

Campaniilorii

de

cifre.

lui

După

primul scriitorii germani . însă dămi în anexă planulii resboiului
dela 21 (31) Iulie 1789, cu esplicaţiunile lui. Narâză și Salaberry
pe

scurli

acestă

resboiti

cam

așia :

«Indată se allă (de Coburg) că 40,000 'Turei din Brăila, ai plecalit
(1) Insuși seriitorulii austriacii mărturisesc,

că

omonăstire

fu încunjurată de: Austriaci și că din turnulă ei cei împresuraţi
Cândă comandantulii Austriacii isbuti

să intre

în

Monăstire

găsi

din

Fooşaut

trăgeii focuri.
0 garnizonă

numai de trei oșteni... Infanteria austriacă înfuriată căci tei oșteni cutesezară
a-i resiste, îi măcelări miserabilmente! Chiar și în Mănăstirea Sf. Samoil nu
mai afară Austriacii decât 56 oșteni, cari cutezaseră a ține meterezele
oștirei aliate, ca să dee timpii grosului armatei a se retrage.
Ausfiihrliche Geschichte des Krieges. — „Wien 1791. pag. 123.
“
(2) Pag. 122, opera citată.
(3) Versuch einer Kriegs Geschiehte des Grafen Alexander Suvarow Rymnikski
Gothă, 1796.

contra

II, 'Theil

.
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spre

Focșani. La 12 mile dela labăra turco-română

unii

numeri

mai

mică şi deci

ajutorii

ceru

Suvarofi,

lut

era cu

Coburg

care

pe

loci se pune în marșii forțatii lăsândiă ceva 6ste şi în Berlad (1).
Sultanuli Selim întărise și el stea din Moldova şi dela Dunăre
cu 150,000 oșteni, dar greși înlocuindi şi pre Viziruli lusuf Pașa,
|
prin pașa dela Vidin.
Coburg înainta contra trupelori turcesci, pre când Suvaroff mergea

la Horopşesci și pe Prutii ca să încunjore pre Turcl.- Coburg luă linia
-

de bătaiă la Milcov».

In marșurile acestea precipitate pieţit (&ran! români erau siliți,
di și n6pte, să lucreze la drumuri din noii deschise... Să lucreze? să
moră sub caznă, lipsiţi până și de mâncare! (2).
Intre aceste, 6slea turco-română, fără să fie adăogilă încă de
cei 40.000

oșteni dela Brăila și Buzău, .cari

face o mișcare înainte și primele
Suvarofit

mergândiă

șiruri sosiră

nu

sosescii

la

timpi,

lângă Mărăsesci (3).

şi elit spre a. învălui pre turco- români,

își

băgă uni aci în piclorii de unde turcii îli numiră apol Topal
adică Schiopul.
La 21 ulii 1789 se dete bătaia. Austriacil și Muscalil avură
grija să-și dividă .lrupele în mici carele și lăsară să trâcă între intervale mulțimea de spahii pe cari îl fulgerau apoi cu tunurile aședate
la unghiurile careleloră. Era în luptă, dice de Salaberry (4) 18,000

Austriaci și 7,000 de Ruși. Turcii fură sdrobiţi, de şi comandaţi. de

insuși Hasan Paşa.
«Turcii nu prinsese de veste de juncţiunea Austriacilor cu Rușii,
căci lucrulii se tăinui pr6 bine, punându-se toti Austriacii în antegardă. La Mărășesci ajungendii armata unilă, începuse harțele cu ante-

posturile turcesc. Turcil fură bătuţi și fugăriți unii spre calea. Bucurescilor, alţii apucândii spre Brăila, în 31 Iuliu, 1789».
Acesta, fu prima bătaiă, câștigată de Austriacă de când începuse
resbotulii.
()

Histoire

des

campagnes

de

Suwarow,

(2) Mistoire des Campagnes

de Suwarow,

(3) Pag. 75, ibidem.

,

(4) T. 1V, pag.

131.

pag.

51,

TI.

pag. 67.

E
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acesta dicândiu:

«Fiir die kaiserliche war es die Erste Feldschlacht die sie
in diesen

Kriege gewannen» (1).
|
„Avem informaţiuni positive, că la Focşani nu se afla și Mavrogheni în pers6nă, dar neîndoios se afla și” 6ste Română. Dâcă,

ne amintimii de chiămarea — mal susă adusă —a
tuturori bolăriloră în tabară, la quartierulti generali, la începutuli campani
ei,
puteamă presupune că se afla la Focșani și Mavrogheni, dar
în
capitolul de mai la vale vom arăta cum vitâzulă Domni era
în

timpulă acesta ocupată

cu răsboluli

în Carpaţi.

Cum

că

toluși

la

Focșani erai și Români, se pâte înțelege și din faptul că retrage
rea
oștirei după învingere, se. face nu numa! spre Brăila, ci și spre
Bu-

-curesci. Presinţa Româniloră

o afirmă, și Anastasie Turcilulii.

Bucuria despre victorie e mare în tabăra aliată.
"Dăm în anexă reproducerea unui tabelă în care

|
sculptorele

Schubert ne arâtă cum Coburg și Suwarow și în genere Muscalil ȘI
Austriacil se îmbrățișeză şi 'se felicită de isbânda (2) unel lupte care
ţinusă dela 6 ore diminâța nu ma! puţini de 10 ore!
”- Principele Coburg fu resplătiti de Imp&ratulă s&i cu Crucea mare a Marie! Teresa. Același Impărali Iosif trămisă lui Suvaroft
o

tabachieră bogată cu cifra, sa, însoţită de o epistolă .autografă din
13
August 1791, ce dămi în anexă (3). Asemenâ reproducemii epistola

adresată lui Coburg. Același lucru făcu și Ecaterina, cătră Coburg.
Cu multă inteligență fu combinatii îndată ataculii ce la 2 August

„stilă noă deteră trupele Turco-Române contra aripel drepte a Ruşilor
dela Bârlad, pe Siret și pe Pruti. Acesti atacii sili pre Suvarof
t

să abandone

pre Coburg la Focșani imediati după victoriă (4). Co-

burg ne mai fiindă sprijiniti de. corpuli

rusescii, nu cuteză:să urmă-

rescă pre Turco-Românii în retragerea lor, Austriacil se mulțămiră a
(D) Pag. 71, tom. II.
(2) Vedi gravura anexată,
(3) Vegr anexele.

(4) „Ausfărliche Geschichte des Krieges zwischen Russland,
Vol. Il, pag. 194,
.

Qesterreich und der Turkey“,
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lua posiţiune la o 6ră distanţă de Focșani pe apa Milcovului (1). Co-

loneluli Karaicial fu trămisii la puţină distanţă, inainte. cu ante-garda.
.
Restulii lune! August Austriacil nu cutezară a nainta, iar Suvaroli

este strînsii ocupati

de mișcarea 'Turcilorii din Basarabia sudică şi

Galaţi-Brăila.

LVIII.
Uude era Mavrogheni

când se dete bătălia dela Focșani?

Lucrarea oștivei vomâmne în Munţii Carpaţi.

Simţindu-se în Focșani
âncă

Coburg,

de pregătirile de atacă ale lui

dela desprimăvărarea: anului

1789,

Mavrogheni

care,

cum

vt-

qurămii, chiămase pe boiări în tabăra dela Focşani, 'și luă misiunea

-de

a ataca

austriacă

stea

de-alungulă

adunarea de mai multă oștire: Austriacă
_
Galaţi.

Carpaţilor,

ca să împedice

pe linia Centrului: Focșani-

In luna lui lulii Mavrogheni. conduce

cu vigore oștirile

turco-

oștirilorii austriace

române pe la, diversele pasuri din' munți contra
|
din Ardeală şi Banati (2).
alt «Istoriei RăsIV-lea
ali
Anonimul Austriacii (3) în tomulă
poiulul», urmăresce

din punctului

alaculii diverselori

său de vedere,

pasuni şi aşedarea trupelori Austriace în tmpulii ernei pe la aceste.

La Pasul

Vulcanului, bună-dră,

în primele

dile din Martie

dou& batalisne din primului regimentii românescit,
lui Spleeni, două Belgiojoso,
(1)

„Der

Graf

(Suvaroft)

hatte

unul

dela Esterhazy,

Nachricht,

die Tiirken

das

în

se găseau

dou& batalione a
două divisiuni dela
seiner

Alwesenheit

von

iberfallen wollten. Er begub
Berlat aus Bessarabien iiber: der Pruth setzen, und diese Gegenden
sich deshalb 'Tags nach der Schlacht bey Focsani auf den Marsch“,
r Suwarow Aymuiksky.
T. IL, pag. 73 a Versuch einer Kriegsgeschichte des grafen Alexande
Gotha,

1796.

|

Pissen Bocza, (Duzău),
(9) In Iulius zeigten sich sehr hiufig feindliche Truppen an den
unter dem comando
dem
zu
dieselben
duss
“Târnâsch, Altschanze und 'Târzburg. Man vernahm
die Absicht hătten,
und
gehorten,
Korps
elten
versamin
y,
Mavrojen
des Fiirsten der Wallachey,
n.
anzufalle
orten
aller
irgen
Siebenbi
von
Grenzen
unsere
Zeit
gleicher
zu
ich und der Tiirkey.
- (3) Ausfiirliche Geschichte des Krieges zwischen Russland, Oesterre
Vol. 1V, pag. 7. Viena,

1791.
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Husaril de Toscana, o divisiune de dragoni de Savoia și ună

esca-

dronii de voluntari.
Ra
a
La Pasulii Turnu-Roşu eraii unii batalionii Oross, unuli Splceni
,
unul Aloinzi, o divisiune de husari Toscana, o divisiune de
dragon!

Și vre-o câte-va sute de volintiri călări și pe josii. La Temeșiii, autoru
l

anonimi! pretinde că se găsea numai uni batalionii Oross.
In pasul despre Câmpulung se găseau 2 batalisne din
ali
2-lea regimenti românescii-austriacii care făcuseră parle în
trecuta
campanie din armata prințului Coburg.
|
Cum se ridică zăpada din pasuni pe la [inea, lui Marte, Mavrog
heni

dete ordin de mergere înainte, de și âncă dinsulii nu se afla în
munţi.

Prima ciocnire se întâmplă între “Câmpulung și Rucăr.
Aprilie st. n. turco-românil atacă ante-posturile austriace
dar,
cum scrie anonimuli istorici austriacă,

Românii ară fi avali 253 morți.

La 8
după

ataculi nu isbuti, de și Turco-

După

obiceiul lui, istoricul

nu |

acusă morți din stea austriacă decâl unii secuită/... Răniţi
fură, dice,

mal mulți.și durere! cei mai mulți dintre ostașii din regim
entul
românescă. La acesti atacii luară, parte, din partea oștirei austria
ce
și unii escadron de volintiri români, din cet câvt la îndemn
uli

înstreinațilorii boeri, abandonaseră pre Mavrogheni.
„ acestit escadronă, anume Burtă, âncă fu rănită.
- Oastea

româno-turcă

se

retrasă

ceva

mai

Unii oficerii din
|

îndărăti,

în

Valea

Muierei (Walja Mulieri), cautându a se maj întări, sprijin
indu-se
“acâstă ante-gardă pe trupele din Câmpulung, cară făceati recuns
ceri
până în lăuntrali Ardelului.
.

"La 25 a, același lun (stiluli noi), 1500 Turci, şi la 4000
Arnăuți munteni eraii gata să năvălâscă dela Romniculi Vâlcel
în

Ardeal, cu intențiunea de a ocupa punctul Șease-sale peste
munţi.

Sai

„Și însinuată turco-românii pe la Cozia Și Cornet cu scopii de a
ataca
pe Austriaci

pe țărmulă

stângi

rile la Gura-Lotrulul și la Piatra.

ambele părți, românii

ală Oltului,

cari

aveaii

ante-postu-

După 7 ore de bătaiă aprinsă de

și Turcit luară posiţiunile dela

Giira-Lotrulut

și Piatra și dela Forfica până la Cornet. Acestă moOnăst
ire fu prada
Mlacărilorit în mijlocul acestorit narțe. La 1 Maiă
(stili noi) turcoromânii căulară .să m6rgă FI înainte dincolo de. Cornet
ȘI isbutiră unu.

V, A. Unrcniă
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pre inamicii
“moment să coprindă înălțimile dela Iona şi să delogeze
(1) întreprindin Sărăcinesci, dar, după arătarea anonimului austriacă

a

|

derea. nu isbuti.

ice pe
In definitivi aceste harțe eraii menite numa! să “împed
încercare de a
austriacă de a se însinua în România, căci adevărata

merge
după

nume
în Ardeal, urma să se facă numai în lunile viitore și a

sosirea la Câmpina a Domnitorului Mavrogheni.
Anonimul austriacă recunâsce, că restuli lunel

menţinuse și Austriacii

lui. Maiu

și Tureo-Românii în posiţiunile ocupate,

se

iar

asupra pasuîn luna lunii Turco-Românii întreprinseră noue atacuri
|
rilori Transilvănene.
dela
Este de amintiti! curagiosa încercare a Turco-Românilorii

mai prăpă18 Iuniii (știlii noi). Deprinși a urca călări munţii cei
și să
stioși, ei se hotăriră a lăsa pasuli- unde "1 așteptaii Austriacil

ulii. Neatrecă de a dreptuli peste munţi pentru a coprinde Făgăraș
Munte.
dela
“micul luase tâte precauţiunile pentru a evita surprindere

conAşia, el făcu să sară cu iarbă de pușcă o grâznică stâncă care

era singurului
stituia unii felii de punte între două prăpăstii pe unde
mică depărtare
loci de trecere în spre satul Breaza, care vine la o

uri prin
de Făgăraşiii, iar dincolo de acâstă prăpastie făcu întărit
întărituri.
șanţurl și aședă puține trupe pentru apărarea acestori

stânca,
Ajungendă la loculii unde Austriacii săltaseră în aerii
reîmpreunară
Turco-românii se puseră pe lucru și” prăvălindu petre
profiambele maluri. Acum stea n6stră trecu acesti locii dificil

tândi și de o negură desă, dar sgomotulii ce făcuseră pietrele

bușite

pentru

a. constitui

puntea.

de

trecere,

deșteptă

pră-

atenţiunea

dată
sentinelei Austriace dela șanțurile din apropierea stâncel. Pe
în
sentinela dă foci șumăiagului dela prăjina de alarmă. Din prăjină
prăjină semnalul

e dati

pe o mate

întindere în Ardeal,

și trupele

Austriace din împrejurime se puni în mișcare, îndreptându-se la
loculii de bătaiă, iar o parte cercândii să strebată la Câmpulung, și
se tale linia, de retragere a cutezătorei trupe Turco-Române.
e

(0) Opulă citată, pag. 16, vol. IV.
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a

Austriacă

și

în

Făgărași,

unde

tocmai era di de târgă la 19 Iunie (stil noii) (1).
Turco- Românil de și isbuliră să delogeze dela. șanțuri garda și

să-și deschidă cale împlându- le și pe acestea cu pământi, vedendii
că mișcarea lor este simțită și temându-se ca să nu li se tate retra-

> getea nu mai înaintară și se întorseră îndărătii la posiţiunile lor, nu
fără a. se apăra de ataculi combinată ali neamicului care țișnia din
tâte părţile.
|
In luna

ulii

însă,

precumii

ar&larămi,

avea

să se

întâmple

marea, și ultima încercare a oștirei muntene de a străbate în Ardeal

prin pasulii Timeșului.

Mavrogheni

înțelesă

frontului de bătaiă dela Focşani lăsă o parte

cu

Turcii

din

din

centrul

oștirea sea acolo

și cu o altă parte veni însuși la Câmpina luândi misiunea de a- ŞI
combina atacului în pasulii Timeșului cu încercarea oștirei din Focșani de a întâmpina pre Coburg la Putna. Mavrogheni ordonă unii atacă simultaneu prin tte pasurile Carpaţilorii.
Hagi Suitariul din corpulă dela Focșani înaintase cu 8000 d
călări între Adjud și Ocna (14 Aprilie stil noi). La 15 Aprilie st.n.
Mavrogheni va să atace pe Austriaci la Temeșiii ca. să producă o
diversiune puternică, care să împedice întărirea neamicului din fața

Focșanilorii.
Mavrogheni

ave cu sine,

în acestă

|
expedițiune 30,000 oșteni,

pre cari îl concentrase la Câmpina. De aci elui naintă la Sinaia. Acolo
delașă 6000 de 6men! cu misiunea de a cerca să trecă prin pasulii

Temeșului (2).

Austriacii,

|
sub

comanda

generalii-maiorului

|
Oross,

luaseră

la

(1) In Fogaras war an diesem 'Tage eben. Wochenmarkt. Der Schrecken und die Bestiirzung unter dem Yolke war unbeschreiblich. Die Bauern, um sich leichter flăchten zu k&nnen,
boten den Kiibel Waizen, den sie vorher um 8 Gulden nicht geben wollten, um 1, und
eine
Fuhr Holz, fiir die sie sonst zwey Gulden verlangten, um drey Groschen zum verkauf an. (In
Făgăraşă era în acea gi târgii săptămânală. Spaima: şi neliniştea in poporă era de nedescrisă,
Ţăranii, pentru a putea fugi mai uşoriă, ofereau pentru vingare, banița de grâi, pe care mal
nainte na o dedeaii cu 8 fiorint, cu unulă, ună cari cu lemne, pentru care de obiceiă cereaii
2 fiorint, pentru trei groși). Vol. IV, pag. 21. Ausfiihrliche Geschichte des Krieges zwischen
Russland, Qesterreich und der Tiirkey. Viena, 1791.
(2) „Wirklich gieng auch bald darauf die Nachricht ein, der Fiirst Mavrojeny sei mit
30.000 Mann von Kimpina aufgebrochen und bis Sinay vorgeriicket:, pag. 22, opuliă citati,
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Predeal

o posiţiune

favorabilă

în

și se înlăriseră

ea cu şanţuri şi

|
parapete.
In dioa de 15, la 6 ore diminâţa, ante-garda lui Mavrogheni
când
alacă aripa drâptă şi stingă de o dată eşindu din pădure, și
rii
fu aprâpe de şanţuri îndreptă trei tunuri asupra fortificaţiunilo
i
austriace. Unulti din aceste tunuri fu însă îndată scosi din servici

cu o lovitură de tunii (Sechspfiinder) austriacu.

Cu mare vig6re fu condusi ataculii fortului. Oștireu atacatore
nu afla însă posiţiune avantagi6să. Totuși 12 viteji oșteni (1) avură
cutezarea să sară în șanțuri sub plâia de glonțe şi începură a bate
_pirâne pe parapele ca să 'și formeze scănl de urcatii pe ele. Șapte
"din aceşti bravi fură săceraţi de morte și. cel-l-alţi siliţi a renunța
la temerara întreprindere.
Până la 10 ore ţinu atacului. Dar sosindi uni noit contingent
de oştire austriacă, sub comanda căpitanului Maina, al lui Mavrogheni
simţiră că ar pul& fi luaţi între dou& focuri și preferiră a se retrage.
Urmăriţi de Ausiriaci, retragerea fu penibili până la Valea '[a-

pului, lingă Sinaia. Autoruli austiiacii pretinde, că Românii lăsată
191 morți şi 33 cal. Cu prinși nu se lăudară Austriaci decâl cu

trei şi cu 6 drapele. Negreșilii că scriitorului oficiosi austriaci nu
denunță, după obiceiă, decât vre-o 30 morţi austriaci!
In același timpi, după cum arslarămii, urma ca oștirea. 'TurcoRomână să ia ofensiva pe t6lă linia Carpaţiloră, ca să împedice constil
centrarea Austriacilorii în numării mare la Focșani. La 16 Iulie
noă, urmă la pasului 'Turnului-Roșu,. la Priporii, o harță a căreia
descriere părtinitâre Austriacilorit negreșilii, o dămiă în anexă (2).

In totii vestulti: lunel Iulie mai urmară
garde în principalele

pasuri

diverse harţe

de ante-

Carpatice (3).

Wage(1) Eată cum narâză însuşi autorulă oficiosii austriacă acestii episodă: „Zwălf
die Palliin
Năgel
sie
wo
spingen,
zu
Schanze
der
Graben
den
în
Kâhnheit
die
hălsa hatten
saden: schlugen,

und

so

hinauf

klettern

wollten;

aber

der Herr

Posten-Kommundant,

Obrist-

die 7 von ihuen
wachtmeister von Layritz licss Manschaft, auf das parapet (Brustmehre) steigen
erschoss“.
(9) VeyI anexa.

(3) Opulă citatii austriacă, T. 1V, pag, 27.
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Domnitorului Mavrogheni, după harţa dela pasul Timeșului,
pregăti unii noi atacă pentru primele dile din August, combin
ându-lă
„cu 0 mișcare simullanată, despre Vălenii de Munte.
In momentul când se' pregăti și se dete bătălia dela, Focșani
,
mai multă decât ork-când Mavrogheni și corpulă săi de oștire luară

ofensiva în Carpaţi (1).. Cu deosebire însă ataculă fu îndreptată mai

cu

putere

în pasulă

Buzăului,

ca

să se provâce

mai

în apropiere de

oștirea lui Coburg, diversiunea dorită, care să împedice întărirea,
corpului lui Coburg cu nous contingente din Ardeali. Pasul 'Timeșului fu apărat. de Austriaci contra ante-gardei lut Mavrogheni de
4000 oșteni, .pe-când în pasului Buzăului se concentraseră peste 9000
oșteni,

ma!

multi: “Turci,

cu

6

tunuri. Ataculii

violentă

dati

aci sub.

comanda lui Soliman. Pașa cu doue tunuri, în cursă de ma! multe
dile îngrodi pre _Austeiaci. Feldmareșalulii Leitenant, din Ardealuă
, se
răpedi însuși la pasul Buzăului să aducă ajutore oştire austria
ce

din acelă pasi. (gieng selbst nach Bocza ab) (2).
Dămi în anexă pe largă după istoricul oficiosti alti campaniei

austriace,
Bravulii

naraţiunea

Soliman

diverselorii

își făcu

harțe urmate

datoria: cu sacrificiuli

la

pasul

viăței

Buzeulul.

sale. Alăturea

cu Turcii se luptară vitejesce și mal mulţi oșteni români comandați
de Anastasie.
Acești vitezi împedicară, juncțiunea, armatei Austro-Rusesci din
Focșani cu 6slea Austriacă care lucra să resbâscă prin pasulă Buz6ului,
dar nu putură schimba s6rla resboiulul dela Focșani!
De siguri încurajiați de isbânda lui Coburg, și a lui Suvarofi,
dela Milcov, comandanții Austriaci cari apărată vastrile Carpatice în

„contra lui Mavrogheni, începură, cătră finea lut August (stil noii) a
lua ofensiva și a descinde pasurile. La 22 August (stilă noi) 2 col6ne austriace purceseră a, descinde pe valea Oltului. O col6nă se

opri

la Racoviţa

insinuase în Valea

iar alta trecu Oltul

pe

la Câneni.

Austriacil se

Topologului.

Acolo întâlniră o ante-gardă
(1) Am 1 und 2-ten August zeigte
bey Tâmâsch und Bocza (Buzeii), -

de câţ- va turci sub comanda

sich der Feind
|

an allen Păssen,

hauptsăchlich

(2) T. IV, pag. 31, opulii citată. Vegi naraţiunea lui Anastasie (Selim).

lui
aber

e

na

pe a

Osina
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Bimbaşa

și 300

Bimbașa

Seraskier și Bostan-Ulu

de

poterași

Munteni, comandaţi de Armașulii Dumitru Lamciul (1).

ale,
Acestă mână de vitezi ce put€ contra înmiitelorii pusci
ge prin
Austriacilori ? EI se luptară. cât putură și isbutiră a se retra
căpeteniile
păduri spre Curtea. de Argeș. Armașuli Dumitru și cu
la 1000
turcesci, luară din Curtea de Argeș âncă ceva oștire şi ca
scă de
de men! se întârseră aprigi contra Austriacilorii, ca: să-l oprâ
pentru
a merge înainte. O nouă harţă remasă fără resultatii mai bunu

Romano-lurci, căci era imposibil ca 1000
timpi

nunati

contra unoră

forțe cu multi

poterașil Armașulul

mal

de oșteni să ţină lungi

mari.

Că

sai

stai de mărturie

Dumitru,

luptatii mi-

de

cei 200

sii
morți și numeroși răniți ce artă istoriculii Austriacii că ai rema
ni
pe câmpulii de bătaie din 6stea română. Numai Wu oșteni româ
|
se lăsară să fiă, prinși de vii!

Resistenţa acestă viteză a poterașilorii Armașului Dumitru, pusă
pe gânduri pe Austriaci. Ei se oprită din mersulii lor înainte, măr-

ginindu-se

a se întări în posiţiunile

ce apucaseră.

Aci

în

reiaseră

|

i6tă luna Septembre (2).

La pasulă Ruşavel âncă sati petrecuti harțe și pată între Turci
şi Austria, în legătură unele din aceste bătăi cu acea dela Focșani.

Din documentele până acum cercetate de noi nu resultă că în 1789

nâscă,
se afla pe lângă 6stea turcescă din acesti punctii și oștire româ
și
de aceea nici nu vomii insiste a -deserie diversele aceste harţe

bălăl care se întindi în Transilvania până dincolo de Mehadia și
descindă în țâra Muntenâscă în județulii Mehedinţului.
Asemen6 nu ne putemii ocupa aci de operaţiunile pelice turcoAustriace din spre Serbia, Croaţia, Slavonia, etc. Ori câte succese au
pututii

avea, Turcii

ick-colea în aceste

regiuni,

bătălia

care

se dete

la Romnicii, şi de.care urmeză âncă a ne ocupa, le-ai facuti inutile,
acâsla hotărândă

definitivi sârta r&sboiului.

(1) Opuli citată, t. 1V, pag. 41—15.
in Septembre în
(2) Istoricul austriacă pretinde că de aceea stea austriacă fu liniştită
Austriacii”
înaintară
nu
ce
de
Dar
ataca..
o
a
aceste părți, căci Romano-Turei! nu mal cutezară
It),
vol.
citată,
opii
46,
mal la vale în țâră 91... (pag.

-

DR
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LIX.
Atac la Bârlad.

Resboiul dela ROmmic.

Fvenimentele la Bucuvesci.

În lipsa lui Suvarofi,: vădurămi că Turcil ca să facă diversiune
voiră să trâcă Prutuli şi să atace ariergarda din Bârlad. Dâră a
doua di după victorie Suvaroft plecă din Focșani, şi.la 27 era ear ..
cu stea la Bârlad. Ună altă corpi de Ruși detașatii de Repnin
se posta între Bârlad și Fălciu, sub comanda - Principelui locotenentgenerali. Volgonski ca să acopere flanculi stângi ali lu! Suvaroft.
Ne rămâne să studiămui acum și a doua mare bătălia, ace
dela Râmnic, după chiar autoril germani.
|
Să observămit mal ântâiu că victoria dela. Focșant nu prea era
în definitivii așia de mare, de Gre-ce 6stea turco-română nu numa! nu
lu urmărită, dar că să retrasă relativi în destulă bună, ordine și
anume cea mai mare parte din cavaleriă pe drumul la Râmnic ȘI

Buzâi, cea ma! mare parte de Ianiceri pe drumulii Brăilei (die meiste

“kavalerie auf dem Wege, nach Rumnik und Buzeu, die meisten Ianitscharen auf dem Wege Braila). Negreșitii, în mânile Austro-Rușiloră
înving&tori remaseră cele ce nu erau: lesne de luată în retragere Și
âncă nu tote, căci Austriacil nu aflară abandonate în retranşamente
decât vro 10 tunurl.

Ami vEduti atunci că pe când se pelrecea acestă bătaiă la Focşani

Domnitorul

Mavrogheni

se afla în Carpaţi.

In bătăliile 'aceste ultime jucă ultima. sa. carte și N. Mayrogheni. |

Sciindii că -sârta lu! era legată acumii de ac€ a r&sboiului, scrie Selim (Anastasie): «Mavrogheni ÎȘI slei visteria sa privată pentru a ridica,
cu a sa cheltuială un corpă noii de oștire alăturândi. pe lângă acâsta
şi 6stea ce mal pulu aduna : din: tabăra dela: Focșani, porni. spre

Romnică

pentru

a. organisa acolo

un

atacii generalii, care să se pâtă

da toti întruni timpi și în contra tuturorii strimtorilori Transilvaniei,
avândă speranță că inimiculii, vedendu-se silită de a se apăra din
tote părţile de odată, sSar put află mal multă deschisă din vre o
parte. Mavrogheni se și încercase a, cărmui însuși o expedițiune contra

strimtârei dela Temiș». 0).

i

(1) Românul

1861,

pag, 54, Veţi anexa,

Istoria Româniloră de W, A, Urechiă,

TOM, III. 18%

_
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pălăliei dela
Despre corpulti de armată a lar Coburg în urma
n.) nu se mai
Focșani şi până la jumătatea lunei Septembre (st.
După
vorbesce de Jocii. Insuși Istoriculii Austriacit recundsce acâsta.

nouă mal
- âcesta Coburg la 17 August lasă Focşanii și ia posițiune

corpului luk
în apropiere de Carpaţii Ardeleni. Acâsli mișcare a
Românii
Coburg se explică prin faptulă atacului violentă ce TurcoCoburg
dedeaii la pasul Buzăului, la Timeș şi la, cele-l-alte pasul.
aii în
r&mase inactiv, nedându-și bine sâmă de cele ce se petrece
la
munți şi temându-se de a înainta spre Bucuresci, pe câtă timpi
Brăila

era

descinde

o armată

armata

Turcă

importantă

lui Mavrogheni,

și că

din: munţi

așa în câtii Coburg

putea

îndală

putea să se alle

între două focuri. In totii casulii, repețimii, bătălia câștigată de Coburg

așa de
şi Suvarofi la Focşani, era 'depaite de a fi fosti o victorie
oştire,
strălucită cum ati voiti s'o califice acești duoi conducători de
de Gre-ce na. cutezatii Coburg să urmeze calea spre Bucuresci.
Câtă audi de învingerea dela Focșani, Domnitorulii se repedi
împucu o parte din trupele sale spre Râmnic pentru a căuta să
de oştire
țineze “ desastrulii. Eli provocă imediat o nouă concentrare
în fruntea
'Purco-Română. Marele Viziru dela Măcini, se puse însuși
lui Seplunei
a 100,000 de turci şi trecu Dunărea pe la începululii
tembre, debarcândi la Brăila.
Indată Principele de Saxa Coburg află că vine acâstă oștire turcă
de 100.000 oșteni sub comanda marelui viziră în personă, Coburg
cere grabnici ajulorii dela Suvarofi.

deta-

Mișcarea turcilorii și a lui Mavrogheni simţind- o Coburg,

Ș6ză

o

pre

maioruli

vecunâscere

spre

Kienmayer

Romnici.

cu. câte-va

Se

cele

de oșteni

pare că Mavrogheni

ca să

nu

facă

concen-

trase âncă tâte puterile turco-române aci, căci aflândii de apropierea

cu
lui Kienmayer de Râmnici, oul râă informatii asupra puterilorii
care acesta venea, preferi să lase Râmnicul și să ia posiţiune la 5
mile dincolo de Buzău, mai aprâpe de Turci.
La 18 Septembre stilii noii, înainte de amiadi, Coburg prim:
limbă că Marele Vizirii cu mare putere, cu multă artilerie, cu mare

numării de ciumile, a trecuti: Buzăul la Grădiștea și că chiar în ace
di o să întâlnâscă pre Coburg

la Alavtinesci,

dineoce de apa Râmnic,
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allându-se deja la o distanță de 4 ore de lagăruli Principelui,
pe
drumul ce duce dela Brăila la F"ocșani.
|
Cu acâslă veste se trimise imediatit uni curieri la generaluli
Suvarofi, iar corpul Principelui de Coburg ȘI trămisă l6te bagajel
e

la Focșani,

şi

ŞI

construi

magasiile.

o întăritură

care

adăposti

manutanța

și

|

Apărarea

acestei intărituri

fa încredințată

maiorului Klein

de

Ihevenhiiller care avea sub comandă 700 6meni infanteriă,
100
cavaleriă și 6 tunuri.
Corpulii Principelui plecă după amiazi, la 3 ore, în 2 colâne,
o oră la stânga, apoi drepti înainte luândii posiţiune ast-felu că
trecu fontulă pe drumuli dela Brăila la Focșani, avendii flanculă
Slângii cătră Milcovi, iar celu drepti lângă o dumbravă cătră rîului
Rîmna.
Brigada generalului Iaraicial care se compunea, din 2 bataliâne
imperătesel și infanterie Kaunitz, 2 divisil Levenher chevaux l&gers,

1 divisie Barco,

1 divisie

husaui

săcui și arnăuţi (Români Și Mol-

doveni) fu aședată la. flânculă dreptu, pentru a acoperi tot-de- odală,
drumului ce duce” dela Bucuresci prin Buzâu, Râmnicii la Ftocşani.
Corpul de trupă se aședă apoi în ordinea de bătaiă hotăriti
în careuri, infanteria pe 2 linil, cavaleria înlr'a treia linie.
Acestă posițiune era favorisală de terenulii alesi, prolegândii
pe Principe, în casulii când inamiculă ar merge asupra Focșaniloră,

a-lu pulea alaca fără de veste în flancil.
Turcil

și Românii

lui Mavrogheni

|

âncă

luaseră

posiţiuni bune.

Marele Vizir ocupă cu lagărulii oștirei sale Marlinescii, pe flanculii
dreptii ali: lui Coburg şi arier-garda o avea spre Odaia, avândă
spatele acoperile cu garnizânele

din Galaţi şi Brăila. La 19 Septembre

sosi din spre Buzâii Mavrogheni cu oștirea română şi înființă la 20
Septembre (st. n.)
() „Den
der
ein

tabără

20 September

nu departe

war alles ruig,

de

labăra

Marelui

-um Mittags uber wurde

Viziri (1).

wahrgenommen,

dass

Feind

auf den an der Scite unsers rechten F] lugels liegenden Anhăhen, jenseils der limna,
betrichtliches Lager aulschluge
,. ..* Patrula austriacă aduce scire, că „duss dieses neua

Lager (lângă cel de !a Martiuesci al “Marelux Vizir) 'aus den Truppen des Fiirsten Mavrojeni
bestehe, die bisher zu Buseo waren“ pg. 151 I-III din săusfiihrliche Geschichte des Krieges
zwisclen Russland, Oesterreich und 'Tiirkeş. Wi ien 1791.
-
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Turco-roDupă planulă de bătaie întocmită cu Marele Viziră, stea
servia
care
mână ocupă Crângulă Meilori, o ridicătură de pământii,

ca post

avansati

între Martinesci și

ali

dreptă

flancului

oștirei

apărate de 30
Austriace. “Acolo se improvizară întărituri volante
”
tunuri.
satului Caiala
-Turco-Românii ocupară Bogza, Tirguli Cucului,
și deci dela Măravendii în acestă parte la spate, pădurea Caiatel,

Turco-homâne,
tinesci la pădurea Caiatel se întindea frontulă oștirei

care răspundea așia la ambe aripele Austriace.
, unulă
Dămi în anexe două diverse planuri ale acestui resbeli
Biblioteca
reprodusă după uni plani manuscriptii, ce ami aflati. în
originaluli
Academiei (1). și carele este deci inediti și pât& chiar
după altii
planii întocmitii de Austriaci, după bătaie, și alu doilea
i lui
planii litografiati în color și anexat de istoriculii campaniilori
după
,
Suvaroif (2). Mal anexămi și o vedere generală a bătăliei

|

același istoricii.
Lectorulă,

ajutati de explicațiunile

dupe

planulii

.

1-iit

va pute

cu lesnire urmări fasele acester bătălit memorabile.
Scopul urmărită de Vizir în înțelegere cu Mavrogheni era,
de a
după cum se înţelege lesne din privirea pe planulii anexatii
întinde o linie opritore descinderei

mai

a Austriaciloră între

departe

AuBrăila şi pasuli Buzăului. Acâstă linie deveni învelitâre oștirei
de
striace între Martinesci, Bogza, Caiata şi Târgul Cucului. Laculii
sub Martinesci,

apa. Slivnicului

de altă

parte

și

marile păduri

dela

i.
Caiata. și. Târgul Cucului cu apa Romna, ajutaii multi scopuli
li urmăriti de 'Turck, Tabăra tureâscă, din Martinescă așeqă în Crângu
.
Meilori (punctulii Q de pe planii) 30 de tunuri apărate de şanţuri
De

aci cugeta Mavrogheni

să

se întindă

o a doua

linie

de frontii

prin punctulă K unde,în adev&ri și isbutiră turco-românii a aşeda
o baterie până în flanculii drepti ali posiţiunei turcesci la Târgu
Cucului-Caiata. Bateria din punctulii K, de isbutea să se menţină
September 1789. —
(1) Plan von der IIauptschlacht an dem Rimnick-Flusse den 22.
.
!
Vegi anexa,
Kriegsgeschichte des
(2) Plan de la bataille pres du Rymnick din opul: „Versuch einer
1795.
Gotba
Anthing.
Grafen Alexander Suwarow Dymnikski 2 vol, 8 la Friedrich
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1,

oprea mergerea înainte a antegardel lui Karaiciat din punctulii I, și
devenea o a doua linie de apărare în contra neamicului, pogorându-se dela Focșani. Disposiţiunile fuseseră luate fârte bine și Mavrogheni cu Viziruli puteai spera victorie. Greculii - Anastasie, amiculă
devotată ali lui Mavrogheni și care cu multă vitejie se răsboise
alăturea cu el pe la strimtorile Carpatice și în deosebl pe la Timeși
și Buzău, ne spune că, și de astă dată Austriacil au fostii salvaţi de
învingere numai prin sosirea, la timpi a lui Suvaroft. In adevără,
onorurile bătăliei istoria trebue să le atribuâscă Rușilorii, căci aceștia
trecândă “dela Jorăsci și Bogaţi luară. flancului drepti ali armatei
austriace și-și indreplară atacul prin punctulii H în O asupra liniei
Târgu: Cuculul- Caiata, făcendă să tacă bateria română din K Și acoperindă ast-feli, deplină spâtele corpului Austriaci, care prin M N se
apropie de Crânguli Meilorit. îndreptându- ȘI puterile spre Martinescl.
In fața bateriilorii din punctului Q se desfășură frontul corpului
Austriacii care sili pre Turco-Români 'după o resistență formidabilă
“să se retragă spre Mărlinesci. Pe punctul e între Bogza şi Crângu”
Meiloriă și apoi pe ambele flancuri S, S, după ce flanculii stângi alu
Turco-Românilorii fusese spartă și risipit de Suvaroii, Muscalii și
Austriacii năvălescii asupra Mărtinescilorii în diua de 22 Septembre
(stilă nou) 1789 sperândă a prinde chiar în tabără pre Hassan Paşa...
Marele Vizir, și pre Mavrogheni. Cu t6tă insistența. lui Mavrogheni,
care simţea bine că perderea bătăliei avea să însemneze pentru el
perderea Domniei, Domnitoruli nu putu . îndupleca pre Viziru la o
resislență desperată în Marlinesci. Turcil fugiră abandonându tabăra
Și Jăsându în mâna. neamicului numerâse trofee, arme şi muniţiuni
de preţă de peste 3-miline. Mica armată română după o luptă eroică

susținută dela răsăritulii s6relii până la apusulii lul, trebui să urmeze
şi densa

pre Turci în fuga lor desordonată.

In 23

Septembre ' âncă

Austro-Muscalil urmăreaii pre fugari. La 24, Suvarolt își aşedă tabăra
îndărătulii Milcovului, iar Coburg se întârse în posiţiunea. dela Golescl.
Ș6se
I)ece
Și Buzii,
multeloru

dile durase acestă memorabilă bătaiă cu pregătirile «i.
mil de turci și Munteni cădură morţi, și înecați în Rimnicii
Anaslasie dice că «<cursuli Dunărel se opri prin numărul
care ce rămaseră într'ensa și prin corpurile celor care cercase

săi trâcă
mânile

creştiniloriă,

drapele

|

fu celebrată

titlulu de

«Romnikski»

remaseră în

tunuri

de

68

şi proviziunl

Rimnic

Victoria dela
Suvaroft căpătă

100

UnEciuĂ

sânge».

de

ei crușite

undele

A.

V,

Ma

,

.
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numerâse.

la Viena

și la

Petersburg.
cordon al

iar Coburg marele

scrisorile adresate lor de
ordinului Mariei Tereza. Dămii în anexă
“Imperatorulii Austriei și de Ecaterina.
la Bucuresci “în urma
Fată cum narează Selim cele petrecute

|
învingerel lul N. Mavrogheni la Râmnicu:
la micii erai! în conster«In Bucurescă (tă lumea dela mare până
lui Mavrogheni îl părăsiră
naţiune. Cei mal mulţi dintre curtezanii
e

până. chiar şi rudele lui cele

dintre persânele
carea principelui,
“spre a merge în
menta pe nemți,
spre Bucurescl».
Din aceste

mal

de

aprope

Unel

lui.

şi nepoți

te de pleînsemnate ale țerei părăsiră capitala înain
0 portă
şi pe când principele eșia din orași pe
complia
Turcia, poiăril săi eșiaii pe alta pentru
ă îndată
cari după bătălia dela Romnicii plecaser
a
i
ngere reven
vorbe se vede că Mavrogheni după învi

credândi că Austriacil
la. Bucuresci, dar că aci nu romase multe ile,

până la capitala Munteniăi,
şi Muscalil se vorii grăbi să descindă
se grăbi a lrece Dunărea.
deci lăsându căimăcămie în Bucuresci,

că numai

Insuși Becaltini recundsce
gheni

din

ţ6ră,

putură

pune

descuragiândii şi pe Trurcil
Austriacilorii (1).
In urma

mâna

după fuga acesta a lui Mavrope

Muntenia.

Belgradul

din Serbia,
|

bătăliei, Mavrogheni, dice

Acestii

și

succesit

el se predă

En. Văcărescu, a

lăsatii în

iu. Aci proiectă
Bucuresei puţină. oste şi el sa retrasii la Giurg
u care să lege,
Domnitorul să se facă o treugă cu Potemkin «într
tragă și el Turci
ca să nu vie Muscalil şi Nemţiiîn eră și să
însărcinatii cu
din ţâră până se va face pace. Trămisulii ce a fost
pre prințulii Coacestă solie ajungândii la Focșani găsi acolo
burg,

ce cu

tâte

că. [usese

Diruitorii

la acestă

campanie,

dar

nu se

colla fuga dell'Ospodaro
(1) «Aperta (fu) alle armi vittoriose la Valachia
trono, facilitato in fine
suo
îl
Mavrogheni, che vide rovesciato ivvemissibilmente
presso che tuţta la

Taqaisto di Belgrado non meno

Bassarahia»,

che Taltro di. Bender e di

Isronri

Româxronă
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îndrăznia să vie la Bucurescl ...> (1). Emisaruli lui Mavrogheni a
fosti pare-se unii trădători, care asigură pre Saxe-Coburg că pste în
t6tă, liniștea

să mârgă

la Bucurescl,

că 6sle

nu este

în cale nicăieri.

După Pitaruli Hristache, avemi altă versiune despre acestii
„trămisii. Cronica în versuni, dice că dupe victorie Nemţii naintase
până la Buzeu:
Mai pân' la Buzăii venise.
Apoi ca să se mai bată (2)
Venia treba cam ciudată,
Că Turcii se risipise *
De

frică mai

toţi fugise.

Deci VEdendi

şi eli așia

Că nimici

nu îsprăvia,

De totii se desnădăjdnise

Și țâra o părăsise
Şi trecu în țâra Turcescă
ă nu se mai
Remâindiă vr'o
In Bucuresci,
Cu vre-o mie
Toţi, toți ar

nevoiască
duoi-trei Pași
cam golași,
de Turci,
nu mai mulţi ;

Care și ei aștepta,

Prileji d'a se depărta;
Când de când să se strecâre
Nu cum-va să-i împres6re
Că Nemţii se întinsese
“T6tă ţâra coprinsese
- lar Mavrogheni gândi
Incă pân' ce nu “fugi .
Că "n Bucuresci ai rămasii
Vr'o câți-va Turci de pripasil
Și nu cumva să i€ scire

A

De a Nemţilori venire

Și până ei a sosi (3)
= Să “ncâp'a parladisi -

(1) Istoriculă Austriacă anonimii âncă ne spune că ini tabtra Austriacă dela Gărlicele
şi Golesci a sosită Episcopulă de Râmnică, trămisii de Mavrogheni pentru a negocia unii armistițiă,

dar

că acesta

nu trată numai

cu

Potemkin,

cum

serie Văcărescu,

ci in deosebi cu Coburge

De altmintrelea Potemkin nict nu era în tabără.
|
Ă
Mavvogheni luândă decisiunea de a negocia el armistițiulă îşi asigura unii ullimă mijlocii

de salvare a 'Tronuluf.
(2)

>

Mavrogheni,

(3) Nemţi.

o
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Deci chiamă pre Filaret
De-li trămise la Nemţi drepti...
Ca să-i parachiuis6scă
Cât mai curândii să pornscă...

că Filaret ari fi
Va să qică, din contra părerei lui Văcărescu,
fostii trămisă la Muscall.
pre: Austriacă spre
Mitropolitulu Filaret află, după Hristache,

Buz.

iacă. Coburg
E mai de credut însă. versiunea istoricului Austr

esită da, asculta de Filaret:

«Stătură la îndoială,
Axătândi multe cuvinte
Şi nu îndrăsniai să intre
Pentru c'aflase că Turci

In Bucurescă sunt cam mulţi.

ini (1)
Atunci Coburg porunci cetei de arnăuți și volint

ce-l ave

gardă, la Bucuresci.”
strinși din Moldova, să mergă e ca anteţii români, urmărea
Coburg trimiţendiă în ante-gardă pre arnău
esceni, arătându-le că cu
scopulii de a trage în partea sa pre Bucur
de alta făcea acti de prudinsulii ţine deja o parte din ţeră și pe

, neîncredințându-se
dență netrimițendi. oștire Austuiacă în ante-gardă
deplinti în apelulii ce-l făceau

poeril rămași

în Bucuresci, în

asigu-

primiţi.
rările ce-l dedeaii că aci Austriacil vori fi bine
nemţescă va
De 6 dată se lăţesce vestea în Bucuresci, că 6stea
turcesc se hointra în oraş ne întârdiată. Comandanții garnisânei
tărescii a-retrage

6stea la Văcăresci.

Pitarulă Hristache dice şi el că:
«Arnăuţii ce s'aflase

Toţi pe cai încălecase
Şi spre Turci se ridicase.
Merse-de le dete veste
Că Nâmţuli pe margini este (2)
Şi decât să se lovescă
Mai bine să se pornâscă
PI

a

AI

Krieges.
(1) Pag. 208, tom. III, Ausfirliche Geschichte des
i
.
barieră
Adică
(2)
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Și Dunărea să o trâcă
Și spre Giurgiii cu toți să mârgă,
Turcii numai zăboviră .

Ci îndată se pormiră,..

Tureil ajungândi

la

Văcăresci

stati locului,și nev&dendă

pre

Austriaci apărendii nicăirea, șunt otăriți a reintra în Bucuresci și a-l
prăda nainte de intrarea Nemţilori
|
«la spune-mi acum ce faci
Și unde să te mai bagi?»

întrebă Hristache cu drepti
Turcilori, confusiunea
toți care

în: cotro

cuvântii.: La scirea.

-

acestei întârceri

a,

şi spaima fură la culme în Bucuresci. Fugiai

puteai:
«Unii spre. Nemţi apuca,

Alții prin hanuri intra.
„Nemţii nu se mai vedea
Turcii se apropia!...

|
Cele patru poduri de căpetenie ale orașului nu mai sunt destui
“de largi pentru totă lumea care cârcă a lugi spre a-ȘI scăpa avutulii
și. mal cu s6mă viaţa.
Bejănie cumplită!
|
|

Se închidi prăvăliile... Legănele cu roți aurite și chervanele
gemă de femei și de copil căulândă să plece în direcțiunea opusă
Văcărescilor,

cu risiculă de a muri

de fâme, ori de a fi uciși de hoți

în cale.... Cine n'are măcar unii calu de încălecatii 'și duce lada de
Brașovii, ori. sipetulii, la una din mănăstirile încongiurate de zidi și
se pregătesce a 'Șl-o apăra, împreună cu alţii asemenea lui, împu-

şcândi dela meterezele zidului;în Turci când vor năvăli.
Acum se petrecu în Bucuresci legendara-salvare a orașului de:
dascălul Plorea și învățăceii sti dela șeGla rOMÂnNo- slavonă din sf.
Gheorghe.
|
La. mOnăstirea sf. Gheorghe, dascălulii Florea învăța. liniștitii
vre-o dou&-deci de ucenici să citscă la psaltire și pe bucovnă.
— Ce faci, dăscăle, strigă din pragul ușel intrândi părintele

Onofrei?

Dă

drumul - uceniciloră

pe la câsele

lor, că peste

uni

_Y.

i
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Unrcuiă

A.

ceasii-două toli oraşulii e perdutii, că turcii ai hotăriti să-l prade
și să-lu arqă până nu vină nemţii în Bucurescl. Grăbesce, dascăle,
reii
că nu mai e vreme de «cruce ajută buche az, ba; ce e câsulu
--de mare cumpână!»
Băeţil

ucenici

"și punii

carlea

în

traistă

busta

și dai

spre

ușă.

— Ho, țâră! strigă dascălulu Florea, alergândii în pragulii ușel și
totu e
împedecândi eșirea ucenicilori.... ho, ț6ră! că Mavrogheni
domni, de Turci nu-i habar!
— Dar Mavrogheni a fugiti, dascăle, adaugă a dice popa. Cu
„Dă
nasulii în cărți, dascăle, di și n6pte nu mai scil ce-i prin eră.
fugă
“la
o
drumului ciracilorii, că dascălii greci dela sf. Sava ai. tulitâncă de a-sâră.
i
— Da ei nu sunt grecii, părinte...Ce ai Purcii de împărţit
cu noi?
— Eşti nebunii.
ceasit

în Bucuresci,

grecii

Dâcă

ori români,

toti

sosescii peste

nu

Nemţii

de

sabie

unii

perimil..

?
— Care va să dică părinte, dâcă vinu îndată Nemţii scapă orașul

Şi fără să mal
pune

dascăle?

așteple răspunsulii

pâlele antereului în briii,

preotului,

și țîşnesce

pe

dascălulă

Florea,

ușa școlel strigândii :

«după mine băeți».

care
_— A înebunitii bielulii dascălii gândi părintele Onofrei,
„căutândi și el să-și scape dilele, fugi în vre-o parte a țărel.
De odată, pe la aniadi, răsună acrulti de glasul clopotelorii
“mari și mici de pe la tâte monăstirile din Bucuresci.
Sgomotulii este asurdilorii și totă lumea se opresce din [ugă,
întrebându-se: Ce esle? ce se întemplă.?
La mănăstirea Văcăresci, căpeteniile turcescă împărțiseră desi de
dimin€ţă glonțe și iarbă de pușcă la oştire. Tote mâsurile eraii luate
pentru ca, cum va înnopla, Turcii să năvăl&scă în oraș să prade
și să măcelărâscă pe bieţii Jocuitorl.
De o dată se audi la Văcăresci r&sunările clopotelor din
Bucures.

„Into clipă căpitenil și oșteni aii eșitii din
porta mănăstire, întrebându-se unulit pe altuli :
— Ce este? ce se întâmplă?

corturi

și pe sub

IsToRia

—

Ce

să

fiă mărite

agale,

RomâxiLont
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strigă dascălulii Florea,

oprindu-și

caluli în fața unu! Iusbașa turcii. Fugiţi,. fugiţi agale! Au intrati
Nemţii în Bucuresci... Sunt mulți ca frunda și iarba...: Augiţi clopotele cum râsună... Mitropolitulii cu boerii primescii pe Nemţi cu
“cinste mare...
Fugiţi!
Amesteculii celă mal cumplilii produce vorba dascălului - Florea.

Intro

clipă Turcii ai încălecatii

câte doui

şi irei pe

călări și pedeștri o tundu în direcțiunea Giurgiului.
Bucurescil: sunt scăpați, fără ca Nemţil să fi sosit
marginea. orașului. Ce se întâmplase ?

uni

cală

și

măcarii

la

Dascălulii Florea împărțise pre cei dou&-deci de ucenici ai luk
pe la clopotniţele tutulorii monăstirilorii din Bucuresci.

— M& băeţi, când

o fi s6rele a chindie, trageţi me clopotele,

tote clopotele până la vremea tâcă-i de vicernieși Dumnedeii cu noi.
„Acestă frumâsă legendă Pitarulti Hristache o strică atribuindi
tragerea clopotelori la preoți.|
Atunci preoțimea, dice el, dete năvală la clopotele bisericilorii.
Turcii cum le audia din Văcăresci credură că sună în onGreu
intrărei Nemţilorii și
«Nu

scieaii cum s'orii întoree!...»

Volunlirii Austriaci și puţină călărime intrară în Bucuresă, numai

în s6ra acelei dile memorabile de 28:
«â doua di ai intrati :
Totii obuzulii regulată
La lâtulă opt- deci și nouă
Oetobre donă-deci și nouă (1).

Intrarea în Bucuresci a lui Coburg o descrie istoricului oficiosti
austriaci în tomulii III, și o-pune la 10 Noembre, stili noii (2).
(Î) Buctumulii, 1863, pag. 40,

(2) «Hierauf kamen alle Bojaren, Kautleute und Avnauten der Stadt unserer
Mannschaft entgegen, und fiihrten dieselben, bei der schon eingebrochenen Nacht,
durch die mit Menschen angefiillten Gassen, bis jenseits der stadt, wo der Trupp

auf dem Wege nach Giorgiewo Posto fasste, und den iibrigen Theil der Avantgarde erwartete,

V.
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A. Uneculă

Negreșiti tâtă boerimea din Bucures, după cum mal susii ară&tarămil

din Istoria lut Mavrogheni, a lut Anastasie Turcitul, nu așteplă
intrarea lui Coburg în Bucuresci pentru a i se închina, ci pe între-

eşi întru

cutele

întâmpinarea

lul

la

mari

distanțe.

Dăm

după

o

naivă iconă anexată la Istoria campaniei Austriace, închipuirea cortegiului eşitii din Bucuresci pentru a întâmpina pre Principele Coburg

la intrarea sa în capitala muntână (1).
Austriacil intrându

în Bucuresci

i

la 10 Noembrie stil noi, dice

și Becattini, (2) fu «incontratlo da tulti i boiari,

mercanli ed arnauti:

'Putto il clero aprestavalo fuori di una porta, ed nel tempo del suo
ingresso suonavano tutte le campane e il popolo esclamava ad alto
grida : viva Pimperatore. Ben volenlieri si prestarono i boiari e tulli
gli altri ceti di persone a prestar giuramento di fedeltă all Augusto
Regnante, îl cui ritratto stava appeso publicamente sotto il trono,
convenendo di buona voglia relativamente alle contribuzioni da pagarsi
dalla rendite del paese per Tavanli adelte al fuggitivo Prince Maurojeni, ce circa le somministrazioni di commestibili di ogni genere».
- Serbăni numerose, mese, rugăciuni prin biserici, tote înlesnirile

pentru înquartirarea oștirel, nimicit nu refusară cel 800 boiări (|) ce
Den 10-ten traf auch der Feldmarschal Prinz von Koburg mit dem Hauptritten
koxps bey Bucarest cin. Bey 800 Bojaren, und mehr als 17000 Einwohner
an
Stadt
der
vor
n
denselbe
n
“emplinge
und
entgegen,
Prinzen
dem
giengen
und
die
eschrey,
Prendeng
grosses
ein
einer Kleinen Kirche. Von allen Seiten ertănte
Stânde
Glocken von allen grossen und kleinen Kirchen warden gelâutet, alle
des
und
Priuzen,
des
Finzug
den
chten
verherrli
unde
Gassen
den
in
standen
der
,
Schimmel
einem
auf
rite
Kaiserlichen Heeres în diese Hnuptstadt. Der Prinz
die
welchen
und
war,
et
ausgezier
Pracht
grâsster
mit goldenen Steigbiigeln und
challs
Feldmars
seine
hatte
Prinz
der
hatten,
t
geschick
entgegen
Bojaren ihm
Uniform an und war mit allen Orden, die er hat, behăngt».
Eacă

Noembre,

cum

narâză

intrarea

1189 :

Austriacilori

„Moniteur

Universel“

francesii,

No.

110,

din

:

îNous recevons les details suivants sur la prise de Bucharest, par le prince”
de Cobourg. Les quatre Bachas qui avaient occupe cette ville ont 6t€ saisis d'une
le
telle frayeur ă Vapproche des troupes Autrichiennes, qu'ils se sont râtires sur
desordre.
grand
plus
le
dans
Giurgevo
champ vers
La, noblesse et le clerg6 de Bucharest ont 6t6 resevoir le Prince de Cobourg

jusqută une 6glise situce” hors de la ville, et lui ont fait une pompeuse reception»
(1) Vegi anexa.

(2) Vol. VII pag

335.

_.
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Coburg află în Bucuresci. Bietulti Mavrogheni toti mai spera la (&mul
Dunărei că Austriacii nu voră intra, în Bucurescă şi că doar se vor
găsi câţi-va boiări cari să vină după el măcăr în semnii de protestii
contra

invasiunei

Austriace.

LĂ.

Batălii la Porceni și Viideni.

Oltenia ocupală de Austriaci.

Turcii mat susținură, câte-va dile r&sboiulă în munții Olteniei și
după învingerea dela Romnicii. La Porceni și Vădeni crai 17000
de turci sub Paşa cu două tuiuii Nara Mustafa, cel care, în 1788
dusese cu multă strălucire oștirile destulă de adinci în Valea Hațegului.
Contra taberelor dela Porceni și Vă ideni își îndrâptă tâtă puterea
disponibilă Principele de Hohenlohe. Turcii apârară vitejesce pasul,

„dar fură bătuţi la 8 Noembre

(stil noi). Hohenlohe și deschise calea

spre Craiova. In același timpii, 6stea austriacă dela pasul care conduce la Râmniculii Vălcei „sub comanda - maiorului Brugglach, âncă
isbuti să r&sbâscă
— bătându pe Turci şi Munteni
— spre Olănesci
și Forez, la 5 Octobre (st. nou). La 6 Octombre 6slea Austriacă apucă
la Cozia. De aci descinse la Călimănesci şi Capu-Piscului. În antegarda acestui detașament de oștire austriacă "era Boerul Băbeanu,
care lrădase pe Mavi ogheni cu un num&ri de poterași români. Ac6sta,
nu împedică pre poteraşii rămași credincioși lui Mavrogheni să si
facă datoria, până în fine. Așa ci se luplară împreună cu Turcii în
contra Austriacilorii și a fraţilorii lori trădători, la Ocna. și în mal
multe puncte din calea. Austriaciloră până la Craiova.
- La “7 Oclombre antegarda austriacă se. afla la Fontâna Banului.

La Romnicii 500 de turci delii şi 200

de

poterași

români

căutară

fără resultat să împedice intrarea neamicului.

Româniiși Turcii cari puleait săși apere viața se relraseră spre
Craiova. Dar într'acolo mergea acum și biruitGrea oştire Austriacă
intrată prin pasului Romnicului.

austriacii sub comanda

Pe la Căineni (ișnise detașamentulii

Locotenentului Colonel

Wilhorsky: cu

scop

V, A. URECHIĂ
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«pentru a. descinde în Valachia
zudringen) (1).

(am

|

tiefer în die
-

Walachey

eiu-

Prin pasul care duce la Câmpulung apucă alt detașament ausbiac sub colonelul V. Kray care se îndreptă în marș repede - spre

Craiova. La 8 Noembre (st. noii) Kray se găsesce la 2 ore depărtare
„de acesti orașii, la Isalița. Aci 50 de credincioși oșteni de al lui
Mavrogheni

arseră

vitejeşte

ultimul praf de pușcă

în contra

austri-

acilorii lăsândă 3 morți și mal mulți răniți în retragerea lor.
Se mai întârseră curândii apol turcii și Munteni! dar era prea
târdiii. Ca și la Bucuresci boerii din Craiova eşiră împreună cu mulți
locuitori din orașii întru întâmpinarea colonelului Kray șil introduseră
cl singuri în orașii punândi la disposiţiunea austriacilorii provisiunile
necesare și prirnindui cu mari manifestaţiuni de bucurie (2).
Scriitorul Austriac adesea citat de noi recunosce că acâsta a lost

ultima afacere belică a corpului de Armată Austriac în acest r&sboiit
De altmintrelea, sosirea ernei pune capăt campaniei austriace în țera
românescă.

i

Despre intrarea Austriacilor în Craiova serie și Dionisie Eclesiarchul,
Eaca cumii nareză eronica intrarea Austriacilorii în Craiova :
«Nemţii au sosită și ai intrati în orașii cu pace, eșindu-le înainte boierii schimbaţi în haine boieresci (3) și întâmpinându-l cu

rugăciune

i-ai poftitii de aii veniti

la Episcopi,

eșindu-le înainte cu

+

(1) Vol 4, pag. 68. Ausfiihrliche

(9)

Geschichte,

«Hierauf wurde der Oberste Kray mit seiner Mannschaft von den Ein-

Coburg mit
wohnern von Krajova ebenso freundschaftlich aufgenommen, als Prinz
'Theil
groser
ein
und
Bojaren
Viele
s.
Bucarest'
n
seinem Heere von den Bewohnei
Obersten
Herrn
dem
kamen
s
Stădtehen
hen
anzehnlic
ziemlich
dieses
der Bewohner
unter die
auf eine Stunde weit entgegen. Vesschiedene von den Bojaren, liessen
Tage
zwei
durch
schon
Marsche
lichem
beschwer
Mannschaft, welche auf" îhren
Hierauf
.
austheilen
ngen
Erfrischu
andere
und
Wein,
Fleisch,
Brot,
war,
ohne Brot
und der
nahm der Oberste, unter Bedeckung eines Kavalleriedetaschements
Glocken,
aller
liutung
bey
Pferde,
zu
Bojaren
alen
Seharfschiitzen, begleitet von
stădchen
dem
von
Spiels
des
Rihrung
und
Artilerie,
der
ng
gegenseitiger Begriissu
|
Besitz».
(3) Cara-Mustafa cu 'Lurcii din Craiova “(avândii și catane români) cu 0

lună înainte de ce Austriacii să se apropie de acelii orașii, după spargerea taberei

dela Porceni ati avutii o falșă alarmă. Coprinși de frică fiindii, dioa pe la prândii
n'aii
ait dati fuga... Intrunit sfertii sai multă jumătate ceas, nici unul

Isronia RoMÂNILORE
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litanie bisericescă, adecă preoții cu Sf. Evangelie și cu S-ta cruce în
pridvorul bisericel, unde Oberster Craii cu oficerii lui (care acesti
Oberster era, veniti înaintea oșştilori cu piota pedestrimeiși cu volinliril) și sărutândiu sfintele, aii intrati în biserică toți, cântându-li-se
axion, dicându-se de diaconi citirea pentru biruința improtivniciloriă,
pomenindii pre Imp&ratulă Losif, și li Sau făcută masă mare în Episcopie de călră boieri, ospătându-i bine. Mai vârtosi bolerii Bibescu,
fiindă unulii din ei la Nemţi pre carele îndată l-ai făcutii ispravnicii.
Apol au sositi și generali cu multă ste călărime....> (1).
LAI.

Quctiere de Iarnă. Belgraduli capitulati. Succesele
Ruşilorii. Mişcări politice. Apreciiri despre resboiuli dela
a
Romnic. Mavrogheni.
Coburg acum își stabili quartierulii de iârnă, pe când Principele de
Hohenlohe făcu tot asemen€ la Craiova, în 26 Oct. 17 89, după spargerea

taberii româno-turce dela Porcenik județului Jiului și dela Câmpina (2).

remasii în orașă și fagindii până la Mănăstirea Jitianu, unde este podii mare
stătătorii pe apa Jiului, acolo aii stătutii să vadă ce se face, și vâqândii că era
alarma falşă, sati întors în Craiova și bănuindu-și pre boieri că ei aii pricinuitii

spaima lori, aii chiămată pre toţi boierii și i-ati juratii să ţie credință cu ei şi
să le spue adevărulii când se va întâmpla să vie Nemţii și le-a poruneită de

Sai schimbată și Saă îmbrăcată în haine turcesci lepădându-și ișlicele şi puindă

căciuli negre

lungi în capi...»

Pe

Turcii voiai cu ac6stă schimbare de haine, ca în casti de năvală a Austria-

cilorii
să” fiă în -pericolii şi boierii şi deci ci să nu tăinuescă de Turci scirea invagiunei oștirei austriace în oraș.,... Dionisie adaoge că la ultimulii momeuti

când Nemţii aveati să între, Turcii erati gata să prade Craiova, decă boierimea
și neguțitorimea arii fi refuzati de a da, lui Cara-Mustafa 70 pungi bani, sumă
ce în urmă boferii -ait pusto pe țâră și ati scos'o cu pristosă!,,.»
Tom. II, pag. 118—179,
(1) Tesaur II, pag. 179.

'Tesaur, P. Ilarian.
:

,

.

(2) «Nemţii decă s'aii împlinită trei ani, ai intrat în țeră de o dată pe la

î6te schelile într'odi, că așa 'şi tocmise sfaturile între dânșii și Prinţulii Coburg

aii intrat în Bucuresci cu generalulii şi cu

oștile

lorii,

coprindândii

t6tă

ţâră

peste Oltă și nu “i aii stătută nimene împotrivă; la Craiova ati veniti în Qioa de
Sf. Dumitru 26 Octombre Prinţulii Henzerberg, . . iar la Cerneţi aii venitit doi

generari cu oști pedestrime și călărime,

cu multe tunuă,

militarilorii români ce le dice Frătaţi, iuți la răsboiti

venitaii și regimentulii

A

Tesaur II, pag. 118.—Dionisie Eelesiareul, vei povestea Lureiloră din Craiova la acelaşii
loc,

VA.
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Uaroută

-

Garnizona din
Victoria dela Romnic demoraliză pre Turci... . .
belice şi se retrase
Belgrad sub Abdi-Pașa capitulă cu onorurile
pedpsă.
în Bulgaria. Abdi fu descăpăţinati de Sultanuli ca
Rușii, la gurile Dunărei,

mergeaii

și cl din cucerii în

cuceriri.

(1). Galaţulu fusese
Benderul își deschise porţile inaintea lui Potemkin
oft înainta ca. sălu
arsti de Kaminski. Ismailulii mai ţin6 încă. Suvar
,
asedieze.

și Prusia. se agită
La strigătuli de aman! al Turciei, Anglia
Polonil se ali6ză cu Porta,
seriosi. Sub auspiciile acestori două state,
ge diversiunea regelui
o armală navală englesă se dispune a prote
...
Suediei, care nu cer altii decât se fie sprijinită
N. Mavrogheni

trecândi

porunciă

la Dunărea, «acolo

turcilorii

în ţ6ră, dar turci!
să stâe cu r&sboiti asupra Nemţilorii să nu-i lase
at dati dosulu |
adaoge Dionisie Eclesiarchul (2) vedându că și el
de aii fugiti din țeră, nulii mal băgaii în s6mă.

«Scria Mavrogheni și boerilorii ţărel cari îl
scaunulii Domnie, că dâcă vor veni Nemţi în
zaherea și să ocrotescă, ț6ra, precumii şi Măria
scăpat-o de robie» (3). Bravuliu Domnii voia cu

lăsase caimacaml la
Bucuresci, să le d€
Sa saii nevoit de au
ori-ce preţi să scape

țâra -de pustiire.

|

i țărei de cătră
Nu putemii încheia acesti: capitolă ali ocupaţiune
din scriitori asupra.
Austuiaci fără de a înregistra aci aprecierile unora

chiar faţă cu
acestui Domni câtii privesce purtarea. lul in r&sboiii și
că.
țâra, cât și apreciări străine asupra r&sbolului dela Romni
Langeron

stiiacilorii

în memoriulii

serie că 'triumiulă

sii despre

campaniile

lut Coburg

(1) Dămii în anexă stampa representândii
(2) Tesaurulă, Tom. II, pag. 1.

Rușilorii

în Muntenia

și Au-

e datoritii

luarea Benderului.
|

«Turcii se
(3) Dionisie Eclesiarchul serie că, după învingerea dela Râmnic
cu 6stea
mare
pașă
unii
veniti
aii
și
gătise să robâscă țâra, (ca ţeră neamică)
robii și
lege
să
lanţuri
şi
curele
și
i
strângur
de
lui, și adusese saci arari..pline

mMeşmai multi Bucurescii îi era în minte. Dar Domnulii Mavrogheni cu mare în apă,
aruncatii
Lai
și
Dunăre
şi cumpătare ail tăiată pre acel pașă pe
tezugii
nesciindă nime din urci».

Tesaur, Tom. Il, pag. 177.

|
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numai lui Suvaroft, carele sili pre Coburg să adopte planului săi
de
bălaie la Focșani şi la Romnic. «Le prince de Coburg, domin6 de
sa

gloire

et croyant

que la vieloire

stai

gre lui!» (1)

„_

lrompsc, vainqnil prescue mal-

Turcitală Anastasie (Selim) în istoria lut N. Mavrogheni, însu-și

activi! în bătăliile dela Focșani și Romnicii, atribue victoriile toti
lui
Suvarofi. «Nu voii mai întreprinde să deslușescă în ce chipă... fură
scăpați de dou ori Coburg și Austriacii prin activitatea fără esemplu
a lui Suvaroff căci de două oil era să fie prăpădiţi de cătră turer»
(2).
N. Navrogheni, care după mărturia lui Selim se. luptă vilejesce
la Romnici, esplica învingerea sa prin nedisciplina 03știre s6le
ȘI
a celei lureesci. Ordinele lut nu erai esecutale, acesta vâdendii el în
labera dela Focșani:
.
«Selim.

esclamă sermanuli

Domni,

scii
s
bine că ei lași nu sunt;

am dalii dovedi de vitejie chiar pe când postuli ce ocupamiă
cerea
dela -mine să fiti mat multi prudinte. De nu ar trebui aici de
câli
curagiii de a se asigura isbânda, nu m ași teme de loc co să
mă
biruâscă; dar, privesce oștirea ce avemii, -vedi de are cine- -va pe ce
se rădima, spre a se flata că va birui.»
După perderea bătăliei, eșindi din Bucurescă insoţilii de credinciosulii Selim, care 1 urmă de și schiopătândă în urma unor
rânt:
căpălate în lupta ultimă, Mavrogheni. era, trist ȘI dicea: «Cine
sa
pusi! vre-odată pe un lvonă, și a pulutii sta pe dinsuli în liniște
?
Cine a alergalii ca mine după favbrea unui Sultană, fără să aibă
a
se teme de perderea capului săi? Vie dar „mortea când va polii,

destulii am

trăitii decă am

fostii Domnitori1!» (3)

«Acâstă disposiliune de spirilii se. schimbă însă, scrie Selim -—
când -sosirămii pe malurile Dunărei. V&dendi acesti măroţii Iluviă,
pe carel

lrecusă

câți-va

ani

mal

înainte

pentru

a

merge: să

ia. în

posesiune demnitatea c6 mal înaltă la care el pul6 să aspire, Și pe
care se gătia să!ali irâcă acum îndărăti, fugarit și despoiali de tel
(D Hurm., Langeron, paz. 92.
(0) Românul 1861. paz. 54.
(0) Românul 1861, pag. âă, Vei
Istoria

Nomiuitoră de V, A. Urechiă,

:anexi
”

TOS, IUL. 15%
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mărirea, Mavrogheni,

_

Unzeaiă

a
cu tâte că fusese Domni, se opri spre ași arunc

să se smulgă de odată
ochii în urmă cu mâhnire și nefiindii în stare
sele întregi, el refuză de
dela. tot ce fusese obiectul! ambiţiunei vieţei
de a intrati în adea merge mal înainte până nu se va încredința
vării Coburg în capitala sa.>
Ba mai află, cum veAcestă scire o află îndală Mavrogheni...
nă pe lângă dinsulă și-i
durămi, că poerii, cari se otăriseră să rămâ
deschise» pre austriac. . .
juraseră credinţă... <a primiti cu braţele

l aștepla și dise
Atunci N. Mavrogheni intră în barca careși nu-lii iubise că nu-l
„ultimuli adio unei țări care nu-lă înțelesese
|
înţelesese....
dice Dionisie,
«lar Domnul Mavrogheni i-ai rămasii Domnia»
ia, după intrarea lui
voindă să înțel6gă că-i sau terminati Domn
mal înfrunta, pe când
Coburg în Bucurescă. Celii puținii Dionisie nuwlii
aducea Turcil isbânde
En. Văcărescu scri: «Mavrogheni în vremea ce

i ce avea (nici pomeîn Bosnia, și în Ungaria, aducă şi elu cu Turci
hotarele Transilvaniei
hesce de 6stea română!) aici isbândă pe la

lua și odâre și
și apol se întorc și jăfuia (?) Mănăstirile ţărel și
și sfărima zisfintele rase de prin biserici și vasele călugărilorii (2)
ș și scrie la:
durile curţiloră, cumii -aii făcuti la Cozia și la Arge
cestii anii
Devletii, că ai luati dela Nemţi Cozia calesi (2). Ear întra
ul Devletii,
(1789) ce sai împotrivitii norocul biruinţei. Pre înalt
ave ce se mai
heavândii ce se mal facă și Mavrogheni aici, cari nu
inași și mazilași
prade și să mal jăfuâscă, nici mal rămăsese boier
Craiova urma

(1) Acâsta era în timpulă când

să fie apărată de Turci. Văcărescu.

ce av6,
(2) Dionisie Fotino spune aceste fapte așa: «Mavrogheni cu oștile
ea,
mănăstir
la
atâtii
iloră,
austriac
asupra
i
avu noroculă a repurta câte-va învinger
nu fu-

Sinuia câtii şi la Cozia de peste Oltii și în alte Locuri. Acele loviri deși ntă ca,
seseră, de câtii nisce mici harţe totuși Mavrogheni câtră Turcă le represeKalesi,
patălii mari
Kozia-Kalesi
adecă sabie
Sion, Tom.
Și de

şi mănăstirile le numise cetăţi întărite, întitulându-le Sinaiași altele. Pentru asemiae succese, Sultanulii i-a trămisi Kiliţ-Aaftan,
de
împărătescă şi haină, cu felurite laude şi binecuvântări». (Trad.
o
e
II, pag. 177.
ce nu le put€ Mavrogheni considera, ca cetăți acele Monăstiri în con-

jurate de ziduri cu meterezo?

Ca cetăţi le luase austriacii și le apărase

“60 îi răshi stea lui Mavrogheni.

Despre

până

prădările vaselorii sfinte, mamii aflati

turcesci.
de câtă în Văcărescu. Dar lucrulii era și posibilii, cu îndisciplina oștirei
-una,
tot-d'a
făcu
el-o
line,
nediscip
acestei
contra
Ce put6 Mavrogheni

FI

LI

aa

(audiţi pe hoeruli celii mare- cum

din prostime!/)
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nu voiesce

să 6să în fruntea (erei

de a da dregătoric fără de voie

(vei

Pitar

Hri-

stache ce scrie din contra) și apol îl jăfuia și trimel6 caftane
le pe
la județe și îmbrăca fără vole pe cine audia că are bani... Făcus
e
Și Caimacan Craiovei turcii și Chehaia turcii și Capigilor Chehai
a turcii
și ne avendit ce alti a mat face aicâ, cu pricină că merge
ca să'și
facă cercetare ordiiloră, umbla prin sate și îmbrăca pe țărani
cu
cajtane și apoi îi punea la închisâre ca să-i dâe banr....
Spăimântatii după l6te aceste... sai lrasti la Giurgitt> (1).
„= Aşa ceva n'0 scrii, nici Dionisie nici pitarii Hristache.....
Este
limpede strev &dută ura boierului Văcărescu în ce spune de democraticulă, Domnitori! Eaca cum aptră și Selim pre Mavrogheni de
acuzările ce “i se aduceaii:
|
Pe

câtii

timpi: era

âncă

primejdia

mare,

ȘI

cra

trebuinţă

de

multă energic, cl era trehuinclosit ; dar căderea protectorelui lui,
Hasan Pașa, puse în mișcare tâte limbile invidiei, și în secrelit se
pregăliră o mulțime de acusără pe care 'șă propunea inemicii sci

să le asudârle asupra luă la 'cea mai Fâuiciii, ocasiune favorabile.
In faptă, nu există nică o crimă sai, greșclă care să nu “i-o

impule.

Se dicea că administrase

ră

treburi cu care nici că-l

însărcinase cineva vre-o dală; că „și însușise sume pe care nici
Odinidră nu le primise; că idiase „capele care ducă stătecuii forte solide pe aaneriă lor. Daci adeveruli, sar afla între

amândouă

extremele, sar fi pututi privi

el ca omuli

celă mai

perfectit, căci i se făceaii impulăvile cele mai contradictorii şi
cele maă nepotrivite. Toti de o dată li făcea și caumplili și
misipitorăt ; și lașă și îndrăsueți ; și supeistițiosi, și atei ;
prea olândă şi pred aspru; și prea pr udinte . și prea nesocctiit

Dar de și nu era prea lesne .de a vedea cu desluşite care “i erai
crimele, totii era evidinte că pedepsa "1 era neaperată și că 1 se va,
lace,- îndată, ce sentința se va pute pune în ]ucrare fără primejdie,
căcă era deja pronunțată în secretii. Despre acâsta era chiar el convinsă;

și pe ori-ce grecii vedea plecândii spre Bucuvesci, i se părea că o
să fiă ună piritorit care mei 'gea să dea dovadă în contra, luă».
(1) Tesaură, Tom.

II, pag.

297,

r

2

iszonii Rouâvirond .
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TNI.
caulată 1789
Muntenia sub Austriaci. Bucuvesciă în iarna
ia
. Potemhiu la Iași. Noului piziră și vesboiulit. Bătăl

- 90

Calafată. Negociări de puce la Iași.

„Ia

, mai
Pentru administraţiunea politică a Munteniei se trimită
Raicevici
tâvdii, din Viena, Baronul Thugut și Consiliarulă Stelan
însă
fostul agentii alii Austriei în Principale. In Bucuresci conlinue
anulit
în
și
Divanul din boieri de ai țârei. La finea anului 1789
Slăli1790 allu în Divanii pre poterii: Dumitru Ghyca Banii, Radu
Crădineanu Vornicii, Drăghiceanu- Greceanu Visternicii, Manolache
şleanu biv vel. Visternicu, Episcopuli 'Filarel (Rămniceanu), loan
Damaris, Matei Fălcoyanu, Constantin Stirbei.
Alăturea cu boierii din Divani semnâză ofichialulă austriacii

Mavchelius și «Aiuia Sea pr6 înălțaluli Prinkip, scă general-feldmarșul leitenant Baron fon' Enliberg».

In decursulit lernei 1789—90, Bucurescil resunară de petreceri
organisate de Austri aci. Baluri, ospeţe neintrerupte... «Nemţii după
ce Sail aședatu în Bucuresci și în Craiova Sail apucalii — dice Dio- nisie Eclesiareul — de musici şi de baluri, după obiceiulii lor şi nu
pre

grijia de

reshoiii...

şi lubea

și bolerii,

mai vârtosii muierile,

MU

sicele și balurile nemţesci, că se aduna cu ci la acele veselilârez (1).
Se mărgini Coburg a pune străjl pe marginea Dunărei la tote schelelc,
ceva oșlire regulată și mai alesi zolintiră români, sibi, arnăuţi.. (2).

Acel6șI petreceri la Iași, unde Potemkin ține curte ca unit adev&ratii

Monarcii.

«Suita

lui

câ strelucită

și mare,

scrie

Drăghici,

nu

înfățișa tipulii unui statii-majorii de generală, su de mareșali, ci
gl6la unei curți.de monareii orientală, după îmbrăcămintea ce purtau,
fiind încărcați de aurii,şi de argintii pe tote cusăturile straelori...
«Sefil cei mai atașați de Potemkin nu ridicait capului dela pe-

treceri ce se daii în tote dilele; când la unii boteră
(4) Tesaur II, paz. 158.
(2) Ibidem.

când

la alluli

IsronrA

pentru

ca

să facă mulțumire

Româmronă

sfetlișului,

acestă prinții (1).

203

at

titlu de sevenitate

ce. purta

Langeron amintesce că capris la prise de Bender, le Prince Potemkin vint s'elablir ă lassy. ou toutes les dames russes suiva
nt sa
cour vinrent embellir le sâjour de cette capilale et faire. lomem
ent
des feles que le Prince y donna!» Amorurile lui Potemkin
cu coc6nele moldovene şi mal alesii cu dâmna de Witt, femeea unul
generalit polonii, nu erait scandaluri tăinuite nimenui. .. (2). Aceste petreceri nu craii de natură a activa-preparalivele campaniei anului 1790.
Mortea lui [Hasan Paşa ridică curagiulii partidului contrarii păcci,
li succedă Celchi Aga Zad6 Serif Iasan Pașa, ce. se afla la Rahova

Muhalir, neamicii ali lui Mavrogheni (3).

In asemene condițiuni, noulu Vizirii pute spera succese militare,
şi deci a fi contrarii la tratalivele de pace. De aceea, cum scrie En.
Văcărescu, provocă pe Prusia să se conforme tratatului de alianță
din Ianuarie, și cu deschiderea, campaniei din 1790, Frederic să intre
și cli în acliune.
N. Mavrogheni, după eșirea sa din Muntenia nu stătu „meaclivii,
nici indiferenti la cele ce se lucrati. După ce încercarea Tur de a
dobândi. armistiţii dela Potemkin nu isbuti prin faptulă lui Filaret,
Mavrogheni readună din sfărămăturile oșlivei sale și o complectă « cu
turci, concentrându-și acestă oştire în fața Calafatulut.
Domnilorulii plănui să alace, cu 6stea dela Vidin, Calafatul. Dionisie Ecleşiarchul dice că acesti atacă urmâ la 15 Ianuarie, pe un mare |
geri. Mavrogheni și 'Purcil ati isbutitii a trece Dunărea și a se întări .
la Calafat. Audindiă de acesta, horerii Și negulilorii din Bucuresc se
înfricoșară <răpslindă asupra Nemţilorit că nu stai de reshoiu, ci

stai de activi și de baluri... Apol sati gătiti Nemţii și ai mersi
ÎS T. II, pag. 51 şi 55. It. Moldove.
(2) Hurm vol. II, supl. 1, pag. 92, Memoriile

lui Langeron.

(8) «Celebi Zad6 Hasan Pașa
— ice En. Văâcărescu — după ce sosi, despre
o parte întări gătirile resboiului, "despre altă parte pr6 înaltulii Devletit îndemnă
și pre Craiulit “Prusiacii ca să se ridice asupra Nemţilorii dupe datoria alianţei
ce făcuse cu Porta»,
7
Tosxaur 1, pag. 998,

asupra

Turcilori

V. A. Unecnră
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și era

uni

și zăpadă,

geri cumplită

pe lună, cu putere de oști şi tunuri,
biruită şi i-ai băgatii în Dunăre să se
și vil robl și ati luati și câteva tunuri
i-aă cotelitii Nemţii și ce ai găsitii ai
hori! în Dunăre. La acesti resboiii ai

noptea

însă

şi lovindu-se cu Turcii i-aii
scalde și să bea apă; prins-au
dela Turci, Yar pe cei morți
luată și i-ai aruncati salafostii și Vodă Mavrogheni cu

să 'scape dela
Turcii şi av6 și carâla lul cu sine, căcl ave gândi
Turcii și luă
Purel la Nemţi (?) Dar nai putut, că Tatu priceputi
veniti la resholit
aminte Pașii de clu; âncă i Sati impultată că ai

cu telegarii
cu careta ca mulerile, far nu calare ca voinici și carela
i-ai răpitu în resboiit ostașii nemţesci»!
De unde a mai luati: Dionisie şi acâslă nouă trădare pusă
de armată nu
pe socotâla lui N. Mavrogheni? Și de când uni șefii
i acâsta?
ave voie să albă cu sine o carelă? Este unit ce escepționali

două

a mai trămite

se mărgini

acestei vieclorii, Coburg

In urma

să încon(ret escadeone de ste sub. colonelul Craii (din Craiova)
serie Diojure cetatea Turnu «în un ostrovit nu departe de dânși»
inactivi
nisie Eclesiarchul, (1) iar Coburg rămase până în primăvâră

!
în petreceni, la Bucuresci.
pele Potem„La Iași însă erai negociațiuni pentru pace cu Princi
iama anului
kin, pe câli timpi răsboiulii continua în tâmna şi

toți
1789—90 (2). Rușii vidicaseră asediulii Ismailului ca săși adune
cările
puterile contra Benderului, în Octombrie 1789 (3). La provo

(1) 'Tesaur II, paz. 119.

Martie 1790
(2) Ministrulti afacerilorii străine din Versailles serie în 19
le 4. Vizir
entre
nâgociation
la
que
eroire
lui Uhoiscul: «Nous somimes fonds i

et le Prince Potemkin
Tassy, comme
Murm.

west

D'un

pas rompue.

!

II, supl. Î, pag. dd.

(3) Parte

ce Prince agită

câte,

autre

stil tâit assur€ dy demenrer toujours.

din

truducțiunea

unui

ile

trămisii

Luveeseii

:

aaenții sel:

anbasedorului

:

|

«Les Jusses se sont 6loiguds W'Iamail ct ont form

de

unulu

din

,

avec toutes leurs forces

le sitge de Bender. Cette place a tout au plus deux mois de vivres, et la Porte
la regarde comme perdue. On ne pent pas mâme y envoyer du secours d'Ismail, puisqwil s'y trouve tout au plus 10 î 15 mille hommes».
Ilurm. Doc. CĂXXVII, vol, II, supl, 7,

-

"

|

.
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Prusiei (1) în favorea Turciei, Ecaterină II (în 8 Ian. 1790 stil noi)

vespunse

prin

văsboiulul

Neselrode,

că și ea doresce

și că, ca titlu

de

încredere

să

înceteze

personală

calamităţile

şi. esclusivă . în

regele Prusiei, ea va primi pacea cu condiţiunea următore: «Decă
se va pul6 invoi la facerea. păcei, că tote ţările situate între Nistru,
ț&rmii Mărei Negre, Dunărea, Oltulti și fruntariile Austriace, cunoscule
sub numele de Basarabia, Moldova. și Valachia, să pâlă forma pe
viitorii unt Stati liberă și independinte guvernat de uni Principe

de religiunea (Potemkin?) domnitere în ț6ră și care Stati nici o dată

să nu p6tă fi supusi la altă putere, ci să servâscă pururea de barieră, vecinilori săi, ca să se înlăture între aceia totii cuvăntuli de
discusiune

și de cârtă,

vecinălăți imediate.

Cu

care

certe

acesti

nascii

modi

pr

adese

din

este de speratii

causa

unei

că va lipsi pe

viitori ori-ce molivii de discusiune şi că pacea și liniscea vorii fi
solidă stabilite din o parte și din alta» (2).
Va să dică Rusia încercă âncă o dată cu sistemulă el: a face
pre Români independenţi, ca apoi să li se întâmple și lor ceea ce
pățiră Tătarii din Crimea declaraţi independenți!
In aceiași lună 31 Ianuarie 1790 Porta semnăi cu Frederic
Wilhelm
tratată

al Prusiei
conveuia

unii

Turciei,

tratati
dar

în lături să lase pre Rusia

de

convenia

și Austria

alianță

în

și Prusiei,

totă

regula.

care

să i6. pre sâma

nu

sar

Acesti
fi dat

lor Moldova

(1) Provocări interesate: «Non era un mistero, che îl Re di Prussia tirava
tutte le sue linie pereche gli venissero cedute le cittă di Danzica, di 'Thorn nella
Prussia, state dichiarate amesse sempre alla Polonia nel trattato di membramento».
Si
"
" Becattini vol. VIII, pag. 100.

”

a

(2) «Si on peut convenir ă la paix que tous les pays situds entre le Dniester,
les cotes de la Mer Noire, le Danube, la riviâre d'Aluta et les frontidres autri- chiennes connues sous le nom de Bessarabie, Moldavie et Valachie puissent former
desormais un Etat libre et indâpendant gouvern6 par un Prince de la religion
dominante du Pays et qui ne puisse jamais âtre soumis ă aucune autre Puissance,
mais servit toujours de bauritre ă ses voisins, afin d'6carter. d'enx tout sujet de
discussion et de querelles qui ne naissent que trop souvent d'un voisinage immâdiat, on pourra se flatter par li que tout sujet de discussion pour Larenir
serait 6t6 et la paix et la tranquillit€ solidement Gtablies de part et d'anţre»:
Hurm, vol. 11, sup, 1, pag. 19,
aa
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şi Valachia,

numai

acele so lase, pre ea Prusia, a lua şi ca o parle

a negoţiase în
din Polonia. In acesti sensii încă în Oct. 1789 Prusi
|
“secret cu Rusia și Austria (1).
a concenLa umbra tratatului cu Pârta din Ianuarie 1790, Prusi
şi el oștiri
tră oştiul amenințătore Austeiel. Leopold e siliti: să ducă
riaă, căutând
- nordic
spre frunta

prin mari pregătiri de

să disimuleze

-și la situațiunea internă și la cea
văshoiii, temerile s6le reale relative
osternă. Adeverat

“mareșalul

se
Laudon, eraii imbucurătore (2) dar tocmai aceste, succe

agitati ni numai
nu

voiezce

că succesele bellice contra 'Turcilor, obținute de către
Ministrul

pre Prusia, ci și pre Anglia.

desmembrarea

Turciei.în favorea

englez

Piti

Rusiei.

III,
Bătălia la Giunqiu. Negocieri de pace. Reichembach.
„aaată
- Purlarea Austriei. Ecaterina continuă a cere înființarea
i.
vegatit românescit. „Joculii. politici ală Prusie
Pre când ast-lelă curgea politica la curţile beligerante şi la Berlin,
Londra, Coburg se pregăti să atace Ciurgiul în primăvâra anului

1790. Acâsta se întemplă, âncă înainte de morica lui Iosif II.
(1) Choiseul

câtre Sultan,

despre

întrizele şi duplicitatea

Prusiei

faţă cu Turcia :

«La Cour de Prusse, en mâme temps quelle exeite la S.-Porte ă contiavec
nuer la guerre en la berţant de nouvelles promesses, nâgocie secrttement
Vula
et
e
Moldavi
la
prendre
Jaisser
leur
de
ottre
et
es
Imperial
les deux Cours
n que
lachie et mâme de leur en assurer la possesion par sa garantie, ă conditio
ces deus Cours Ii laisseront prendre une partie de la Pologne. (“est ainsi que
».
la Cour de Berlin sacrifie entitrement YEmpire Ottoman ă ses propres intârâts
HMurm. vol. 11, supl. I, pag. îl. Doe.

CNĂY.

(2) «L prodigiosi progressi del Maresciallo Landou e det Principe Coburgo
contro i 'Purchi, igalmnente che quelli della Russia erano sempre piu a Londra
' oggetto dinquietudine, ed i respettiri primi Ministri Pitt ed il
e a Berlinoun
Conte de Hertzberg stavano ponderando i mezzi di conservare la bilaneia politica,
che veramente si videva minacciata dalle conquiste luminose dei due Imperi
N
-.
Contederati».
pecattini, VII, pag. 18

Vegi in anexa despre aceste imprejurări ee serie Johann Wilh.

Orientalische Potitil: Preusseus şi „Die Weilgreifenden Plâne
Zinkeiscu în tomn. VI, sub titlu:
Preuiscns“.
des Ministers von IMertzberg* apoi și în „Modilication der Orientilizehen Politik

pus. 671-100,

.

Istoria

Românionă

|
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De acesti evenimentii nu se amintesce în Murmuzake,

descristi pe largu în Dionisie Eclesiarchul și mai pe scurtă

Văcărescu (1).
|
E
Eată cum îli narâză Dionisie Eclesiarchul (2):

dar este
în Enache

«Turcii din cetatea Giurgiovul, vădândii pre Nemţi negrijulivă și zăbavuici
în răshoiă, că sait gătitii să-i lovâscă fără de veste, și aşia într'una de gile,

fiindii oștile nemţesci la lagări afară în câmpii cu corturile și negătiţi de răshoiit

și caii călărimei priponiţi la pășune. Av6 și multe muieri cu că, după obicciuli
nemțescii, unele ale ostașilorii, altele cu oștile se ținti, de spală rufe şi curvescii

cu cine poftesce, că acesti Ineru este la. Nemţi fără de sfială, și Muscalii încă

o ati acâsta fără perdea. Avea Nemţii cu ci și vaci și capre, pentr lapte, şi
acelă lapte era pentra generani și oficeri de-liib6 cu cafea; aveai posadnice și

slujnice țiitâre cei mai mari. Deci eșit-aii "Turcii fără de veste din cetate, ca la
vro trei patru sute și aii ishutită acolo la lagără, unde fiind și Principele cu
tâtă ofigerimea și dând năvală în Nemţi i-ai începută a secera cu săbiile Și

cu iataganele ca pe verde
ostașii strigai ajutorii și
Husaii, Husari, Arnautii!
că-și perduse cumpttulii».

și cumplitii îi tăi€ de răndii; far muferile şi copii țipaii,
se văitaii. Prinţu 'Cobuirg cu generarii tremura și striga:
Arnautii !....'că nu sci6 ce se facă de mare frică,
Ai săritii Ungurii, cari aveai lagără deosebiti şi ati

sărită și Arnăuţii, volintirii români sub conducerea șefului lor, maiorulii Mavrodin.

Acesta a luati pre Turci

pe la spate

și cu vitejia lor

Turcilorii tunurile Nemţiloră cu tâte spoliele și robii.

ai scăpată

Totuși

6000

din mânele

Nemţi

ai

cădutii în acestă bătae. Coburg dădea vina pentru acestă perdere pe unii maiori,
care ar fi fostii trădători, fugindii la Turci în Giurgiu și că acesta arti fi veniti
cu Turcii în modă așa neaşteptatii asupra taberei austriace.

„de

Noulii vizivi nu ascâplă nică el desprimăvărarea pentru a se găti
r&shoiii' contra Austriacilor. Avea de gându, zice Dionisie Eclesi-

archulii, să robâscă Bucurescil și (6tă țâra. Acâsta aflândi Boerit din
Bucuresci, și ei cunoscândii slăbiciunea Austriacilorii de la întâmplarea
-de la Giurgiu, sai grăbilă de a trimite-o delegaţiune la generalulii
“Suvaroft, în înțelegere cu Mitropolitulă și Episcopii, rugându'lu, în numele creștinătăței, să vină cu oștiri: grabnice să scape Bucurescil.

Suvaroft primi chiămarea. și expediă îndată oștiri şi artilerie impor-

lantă spre ț6ra Românescă, iar el veni în Bucuresel
să se înțelâgă cu Principele Coburg.
|

cu. cat de poștă

— Frate, te temi de Turcă cu alâția voinici ce ai? dice Suvarolt
lui Coburg.
(1) st. impâraților ottomani.
(2) Tesaur, vol. II, paș. 180.

|
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V. A. Unecură

EI făcură planulă de bătaie contra urdiei vizirului. Vicloria rămase
le trăgea
aliaţiloru, graţie artileriei rusesci, între care 2 tunuri pe care

cu câte 40 de boi.
«Şi așia ait izbăviti D-zeu (era de peire..... Deci după acâstă

în Bucuresci
isbândă at veniti Suvaroft, Generali comandiri cu ostele

i
întimpinându/lii poerit cei mai şi Archiereii cu mare cinste, făcându
de
ovaţil pentru vitejie și biruințe și petrecândi Muscalii ca o lună
se
“dile în Bucuresci, se veseleaii și cânlaii și beai! și împreunândusoldaţii Muscali cu Nemţii pe la cârciume, după ce se îmbătaişi
unii

și

alţi,

se

băteau

pe poduri și Muscalii râsbea pe Nemţi

că-l

|

bătea. la fălci cu pumnii și-i da josti»> (1).

Intre aceste se întâmplă mortea lui Iosef II-lea, la 20 Febr. 1790

_

și-l urmă în tron Leopold II Duce de Toscana.
Acestă împrelurare,

adausă la agitaţiunile seniorilorii din Ungaria,

nemulţumiţi cu legile liberale şi egalitare ale lui Iosef II, și cu ame-

ninţările Prusiei, împingea pre Austia spre pace, âncă trăindi Iosef
al Il-lea. Intre Ungurii nemulțămiţi ămblaii agitatori Francesi, Flamanzi,

și Turci (2) ca să-l rescâle contra lui Leopold, căutândii să împedice
ast-felu pre Austria

de a urma

mai

departe răshoiuli

cu Pârla.

-: In Polonia. austriacă și în Ardelit nu erai! mai puţine agitațiunileTotuși asemene silinți ale emisarilor streini nu dădură resultalele aș-

el se li- .
teptate. Leopold făcu seniorilorii Unguri concesiuni mari și
Berlin, se
niștiră, (3) atunci când la Roma, Neapoli, Paris, Londra,

și
credă că. Austria va fi în rele condițiuni, cu atâtea zarve lăuntrice
cu Prusia în spate, de a ma! continua r&sboiulii cu Turcia.
Murise Ahmet IV; murindii şi Iosef II numai r&mase actori în
v&shoiti

de

cât

Caterina II. Selim

(1) Cronografulă lui Dionisie Eclesiarelul,
(2) Becattini, VIII. p. 67:

III doria pacea; pacea
Tesaur

vol. Il pag.

o doria. și

180—181,

da qualche
«Per vero dire era piucht certo, che nell' Ungheria erano insorti
procurato
Vienna
di
Corte
la
que
quantun
ne,
riflessio
di
degni
tempo de' torbidi
e.
sitnazion
sua
asa
periglio
la
avesse di nascondere con ogni cantela immaginubile
il
tutto
per
o
soffiavan
Ottomani
agli
uniti
(li emmissarj Fiaminghi, e: Francesi
non
secondi
i
e
si
mantener
poter
non
de
primi
i
persuasi
faoco della ribellione,

poter salvare il vaceilante loro Impero, che col procurare ovunque
vazioni e rivolte.
(3 Becatini, VIII, pag. 19—80,

delle

solle-
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Leopold ÎI, căci av6 pe lângă altele, socoteli de regulată cu Frederic

Wilhelm II.
|
Prusia deveni periculssă Austriei și mai multi în urma tratatului
de alianță închiatii de Frederic cu Turcia la. 31 Ianuarie,

1790 (1). Un

asemen6 tratată făcu Prusia și cu Polonia, cu condițiune ca ea să d
contingenti de oste contra Austriei (2).
Rusia schimba, și ea. note cu Berlinul (3) note de natură a da
bănueli curţei de la Viena.
Succesele bellice din primăvera anului 1790 nu eraii însă de
natură a împinge

incepute

pe muscali

și pe Austriacă la pace.

la Iași fură întrerupte în luna

(ID) Becaltini, VIII, pag. 88.
(2) Vezi anexa dnpe paz. 92 a lui Becattini
(3) Vezi pag. 95 T. VIII a lul Becattini.

lut -Mantie

vol. VIII,

Negociaţiunile

1790 (4). Nici

|

(4) «Les nâgotiations ă Iassy sont rompues. La Porte Ottomane ne -veut
entendre parler d*ancune cession et d'aucun traite, sans la participation de la
Suede, et sans Vintervention de la cour de Berlin.
Ou est trăs-impatient d'apprendre quel eftet produiront les d6pâches qui ont
&t6 envojees dernidrement par des couriers î Berlin, Varsovie et Petevsbourg.
Ces d6pâches 6taient le râsultat du conseil qui avait 6t6 tenu la veille, La cour de
Berlin ne s'est pas encore expliquce sur V'objet de ses preparatifs militaires, M.
«de Cachet, charg6 d'aftzires de la cour de Vienne î Varsorie, d envoyâ'ă sa
cour des dâpâches dont le contonu a paru trăs-satisfaisant, On esptre que la
Râpublique acceptera les ofles qu'on lui a faites. Son envoyt d Vienne, le gânâral.
de Woyna, est trăs-porte pour une aliance avec cette cour: si elle a lieu, il est
plus que probable qu'il n'y aura pas de guerre avecla Prusse, puisque cette cour
attendu la neutralite de la Saxe Electorale, manquerait absolument son but.
Yoici les propositions qui ont 6t6 faites par la cour de Vienne ă celle de

Berlin ; 1. La

cour

de :Berlin

qu'il

sera possible,

donnera. son consentement aux articles de paix

proposts dernitrement î la Porte Ottomane. par les deux cours alliâes, et les
garantia; 2. dans le cas oii la Porte vondrait continuer la guerre, la cour de
Berlin n'y prendra aucune part, 4 moins que les deux cours alices ne s'6loignassent des demandos făites d la Porte, ou de 'equitt naturelle; 3. La cour de
Berlin fera tout ce qui dependra d'ellă pour dterminer les Etats Belgiques î
la tranqauillite et a une soumission raisonnable; 4. Enfin cette cour s'expliquera
sur ce quelle exige des deux cours alliţes, Les propositions qui ont &t6 faites î
la Râpupliqne de Pologne portent en Substance ce qui suit: 1. La maison
d'Autriche s'engage î garantir Lindependance et Vindivisibilite des provinces qui
composent actuellement les possessions de la Republique; 2. les Polonais propri6taires de terres dans la Ualicie, seront trait6s comme les domicilis dans cette province, et ne paieront, quoique absence, que la contribution simple; 3. on di-

minuera,

accordera

autant

d la Râpublique

autant

le prix

et plus

du sel fossile

de Wieliczka;4. On

d'avantages de commeree

qu'aucune:

antre cour ne ponrra lui en ofirir, et cela sans demander aucun sacrifice qnelconque»,
„Moniteur Universel“, No, 96, Corosp. din Viena 20 'Martio:1790.

|
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Choiseul

Turcii nu o voiaii.

V.Â.

Unrculă

serie în 22 Martie

cuvernului săi de lu

Versailles, că: «]l n'est que îrop vrai que les fanatiques et ceux qui
sont soudoyes pour dâsirerla guerre, lont emport sur. tous les
efforis du Grand Vizir et que le Grand seigncur a rejel€ les proposilions avanlageuses et malheureusement tardives des cours impâriales...

La continualion de la guerre est resolue» (1).
subii presiunea ministrului Englezii Pitt, și mai alesii a
Frederic Wilhelm, care era gata. de a intra în r&sboiit

Totuși,
armatei lui

conta Austriei,

Imperatorele: Leopold,

cum

ar&tarăm,

primi

negocia-

țiunile de pace (2). Se decise (inerea unui congresi la Reichembach
în Silesia Prusiană, Aci se adună pe lângă representanţii Austrieiși
al Prusiei, plenipotenţiană.ai Angliei şi Olandei,

ca să se

concerteze

asupra preliminărilor (3).
In primele conferinţe dela Reichembach (4) se tralară afaceri privindi

pre Polonia decât Orientulă. Wilhelm ceru Danzigul

multi

mai

şi 'Torn. Austria pentru acâsta- să despăgubescă. pre Polonia cu resliluirea unei părți din Palatinatul Zamosc și a salinelorii de Veliczka,
iar” Austria să păstreze - cuceririle ei din Croazia, cele dout sangiacuni de Belgrad,

de Semendria

şi Oltenia (Valachia

mică) până în

Olt, restabilindu'și otarele dela Pacea. de Pasarowitz din 1718..J.eopold refusâ și energia refusului s&ii de a ceda din leritoriulii ce 1
(1) Hurm

vol. 11, supl. Î, pag. 14.

«Nu este de cât pr6 adevărații că fanatieii cană sunt
răsboiulă, ati paralizatii tâte stăruințele marelui Vizir și că
propunerile avantagidse, din nenorocire târdii ale curţilorii
nuarea răsbolului este hotărită».
(2) «Se ne stavano gii da qualche mese gli eserciti

accampati

plătiţi pentru a dori
Sultanuli a refusatii
imperiale .. .. Contia
Austriaci e Prussiani

în alcune. parti a vista Iuno dell” altro, quasicht

momento combattire, quando apertosi un
convenne di unanime accordo tra loro
Reichenbach».
Bec. VIN,

pag

dovessero ad ogni

regolar carteggio tra, due Sovrani, si
di aprire un pacifico congresso a

17.

Universal francez
(3) Vezi în anexa corespondenţele «lespre acesta publicate în Monitorul
1190,
anului
din primele luni ale
ne Reus trimisulii stă extraordinar
(4) Austria fu represintată în Congreză de Principele
de IIertzeberg și Marchesul T.ueComitele
prin
la Berlin şi de Baronulii de Spielmann; Prusia
Olanda, .
și
Anglia
pentru
Teede
de
ehiesini ; și Domuii Erart şi Paonul

Îsronra Româsiroit:

lăsase Maria "Tereza mai

potoli

“aul

pretențiunile

lui. Frederic

Wilhelm,

Pertratările la. acestă congresii tărăgăiră
mult timp fără resultată, și
numai din când în când apăreati la
lumină reciproce declaraţiuni și
contra decla

raţiuni. In fine Baronul de Lusi fu
trămis de
Frederic Wilhelm la Viena să se înțel6gă c lire
ct cu Leopold.
arelâ Imperatorelui Austriaci,

că, Prusia

nu mat

prelin

Regele

Acesta
teritoriile

de
sus arelate, dar și Austria să renunțe
la. cuceririle sale peste Dunărea,
Sava și Unna. Frederic Wilhelm promite”
mediaţiunea: sa la Pârtă în
favorea unei rectificăui de otare despre
Croaţia și că-i va da și votulii
său

la prosima alegere de imperatori Roma
nii. Leopold, sfătuit de
ministrulit s&i Naunitz, se decise
a primi propunerile, numai să i se
dea o mai

nare întindere de otare în Croaţia

i-se lasc, ca punctii
de apărare

se unscă

Belgice.

cu

el penlru

|

a Banatului

a readuce

sub

şi Rusava vechiă să

și ca Regele

ascultare

Prusiel să

Ţerile-de-jos

și

In 27 Iuliti stil not 1790 Prusia și
Austui a s&mnară la Reichembach convenţiunea în acestă sensti (1).
Totit-odată -Regele: Frederich Wi lhel
m lăsă să se împrăștie vorba,
că Representantulu

stă la Constanti nopole, Dietz, înch

iăind cu Portia
în Ianuarie 1790, tratati de alianţ ă
ofensivă și defensivă, ȘI cu obli-

gațiunea pentru. Prusia de a inte a
în 'r&sboiit alăturea cu Turcii, trecusă peste puterele lui... . Așla ceva
păre că este să se ințelâgă din
faptulă rech

iămărei lui Dietz del a Constantinopole
și a înlocuirei lui

cu alt represinlant.

Luândii cunoscință, de cele otărite
la Reichenb ach, părerile fură

diverse in Divanulă

de

la Constantinopole. Unia voia să
se primâscă
lără reservă, cele. acolo decise, ca -să
fie liberă Porta de ași întâree
(dte pute

rile contra Muscalilorii ;- iar alţii,
basaţi pe
de Turcia cu Prusia, ceri să se
restitue Crimea,

tratatul închiatit
Benderulă, Ocia-

covuli, Basarabia și totii ce era în
mânile Rușilorii.. Mal ales se cerc
de unia din Diva
ni respingerea condiţiuniloră ce
Austria puse pentru
libera navigațiuneîn marea Nâgr
ă și pentru de eptuli de a ave
con0)

Becattini +. Var, pag, 113.

Vi. A. Uazoriră
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a respunde
sul în tâte scalele şi porturile Turciei. Divanulii trăgânâ de
cate-va, dile, dar în fine Sultanulă

primi condiţiunile propuse.

tratare de
Frederic Wilhelm cercă să aducă și pre Ecaterina la
că furcia

pace. Ea respunse,

pune pe a sa în t6că decât
bună

posesiunea

de

a trasi

ântâiii spada și că Rusia nu vă

în diua

când

Turcia va recundsce

de

Rusia a Crimeei, și i se va da Ociacovul cu le-

nitoriul set... Ecaterina, nâcredândii utili

politicei

sele

să câră

și

în 1774 pentru CriPrincipatele, procedă pentru ele, cum procedase
pace, să se declare
meea. Ea propuse, vădurămii, ca condiţiune de
nii, ca. barieră, între
Principatele nedependinte, cu un Domni suvera
condițiuni adăugă,
Rusia și Turcia ... Ecaterina punândii asemenea

o certă —
că dâcă ele nu convin Prusiei, cu care Rusia nare nici
Rusia

e gata să ă râspundă prin arme, că soldații Muscali

„deja drumulii ce duce din Rusia la
Din acesti r&spunsit luă ceva
cunoscutii, că în ori-ce cas, Austria
oștile austriace vor trebui să luple

cunoscii

Berlin!
curagii și Leopold, care făcu
avândi alianță cu Ecaterina II,
alăture cu cele Rusesc în (iua

şi că nu pot oștile
când. Prusia ar voi să invade pămenturi rusesci,
war face pace şi cu
austriace evacua Principatele, până ce Turcia
de Austria ca aliată
Rusia, câci aceste principate ai fosti ocupate

|

a Rusiei.

UNIV.
Campania a 3-a din 1790. Mavrogheni la Calafat.
escu
Proclamaţiunea austriacă despre Victoriă. Boeril esilaţi. Văcăr
în favore

la noul

Vizir, cere capul.

luă DMavvogheni.

Pe cândii asemenea negociări continuau, campania a 3-a bellică
urmă în Principate şi peste Dunăre. “Coburg înțeles cu Suvaroft

Buldeciseră să trâcă peste apa. Timokului, care desparte Serbia, de
le,
puteri
aria. Turcii se mărginiră a'ȘI concentra, din acâstă parte,
văduspre a definde Vidinul. De altă parte Mavrogheni, cumi deja

Isronra houâsrtond
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rămi mai în urmă, relrecuse Dunărea (1), “cu un corpi conșide
rabilii
de oștire <presso îl ltogo ove esistono le veliqiie deltantico
ponte
di Trajanos. De aci Mavrogheni se apropiă..
de Calafat, unde se înlări în tranșee. La 26 Iunie stilă noă, în faptuli dilei, generalulă
.
Brugglach cu 9 batalisne de infanterie și cinci dividiuni de
cavalerie,
în marșii forțatii înaintă spre tabera, lui N. Mavrogheni. Lupta
începu
violentă, dar Mavrogheni se apără vilejesce, cu desperare, darfu
silitii,
părăsit de turci, câri fugiră peste. Dunărea, să trecă și el cu
mari
greutăți la Nicopole. Austriacii! uciseră 800 oșteni de al lui Mavrogheni, lăcură prisonieri vro 700, dobândiră câte-va tunuri, steguri
și

șaice înarmate. Calafatul r&mase în mânile Austriacilor. . . (2)

(1) Selim serie că ela 1-1 August, lusuf, (Pașa Vidinului) porunci
diviqiunei
- la Mavrogheni să tr6că Dunărea, având de gândi,că îndată
ce 6stea lui Mavrogheni se va întări cu șanțuri lângă satulii Calafatului, din
dosulii căruia voia
să se așede, să trecă, apa puţinii mai susă cu restulii armiei s6le,
ca să pue pre
inamicii între două focuri. Dar inamiculii nepoliticosii nu lăsă
să se împlinescă
acesti proiectii, ci, înuintândii n6ptea, fără a fi vădutii, ne atacă
la 26 August
în faptulit qilei cu oștire multii mai mare decât a nâstră».
|
Selim deserie apoi cu până de maestru episodele când crunte, când
de rîsii
ale resboiului (veqi anexa).
|
(2) Mavrogheni abia scapă cu Viață în o luntre..., «o ghiulg
sparse barca

lui Mavrogheni chiar în minutulii când el se pogorise într'însa şi
de ar fi isbit'o

cu.0 clipă mai apoi, principele “şi-ar fi aflati sfîrșitulii în
Dunăre,
acesta mârtea ce i se destinase lui, ci o alta!...»
o
Românulă

dar nu era

din 1861, pag. 70, foiletonă. Veqi anexa.

Marrogheni și 6stea Iui sati bătutii ca nisce adevăraţi viteji. Resultă
acestă
informaţiune din chiar proclamaţiunea adresată Bucurescilorii ȘI ţărei
de Divan
anunțândi victoria ast-felii:
«Cătră dundlui

vel Spătară, i cătră dumnâlui vel „Aga, pentru biruința
ce sa făculă la Calafat,

Publicaţie pentru biruinţa

a

“

ce a făcută generalul

Feldzeugmeiste

r Graf
Clerfait — la Calafatii, cum că strîngându-se acolo optii mii
de Turci, ai mersi
numitalii. ghencralii asupra lor cu 9 bataline de pedestrime
-și cu 5 „dividi6ne
de călărime, și la 26 ale aceștii luni după călindarulii noii
lovindu-se de dimin6ță în înseși

șanțurile turcesci, şi neputândii a-i seste. numai
riloră, s'aii aflati silită, și cu năvălirea puștelorii i-ai scosi din cu bătaia tunușanțuri, și cu
tâte că vrășmașii ait stătutii fârte tare şi cu mare împotrivire,
dar,
far oștirile
crăiesci după firea lor bătândii tare răsboiă, "i-ait înfrântă pre
vrășmaș
i cu
mare omoriciune și eu înccare în apa Dunării, care fără greşală ai
rămasă morți

VA,

| |
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Unrcuă

„Nouă succese în Bosnia [ură ultimele victorii ale Austiacilorii,
josii
căci îndată apoi interveni avmistițiulii de care vorbi-vomit mai
"Intre acestea boierii români, esilaţila cererea lui N. Mavrogheni
la Rodos

și pe

aiurea,

slăruiră

voie Pârla

dâe

să li

merge. la

a

Fernova, unde 'și aveai mulți familiile. In Febr. 1790, serie Văcărescu (1)
sosi boierilorii (itlaculi) la Rodos, "prin care Sultanulii învoi boic-

vilorii să mârgă la Târnova. Ajunseră ; boierii la Chio numai când
murind amiculii lui N. Mavrogheni. se făcu vizirii neamicului lui,

|

Celebi Aga Zade Şerit Ilasan. Pașa.
Sosiţi bolerilîn jurulu Tirnovei,

el

cai

nu

pulâii

să

nu

scie

în ce siluaţiune se. alla acum N. Mavrogheni, mai ales în faţa noului
vizir, at stăruitii și ati obținulii firmani să mârgă la Adrianopole
cu familiile lori și acolo să se odihuescă. La începutulii lui Iulie

1790 sunt bolarii acolo. Marele Vizirii care nu put& suferi pre N.
Mavrogheni, nu întârdiă a chiama la el pre Enache Văcărescu. Vizitulii dice lui Văcărescu, că desaprobă surgunirea lui și a boerilorii de

cătră Mavrogheni și că «să mă scol (Văcărescu) să mergit la ordie
|
Si
la Rusciuc».
«Deci, serie Enache Văcărescu, lăsându'mi soţia și un copilu mai
micii ce aveamii la o doică, ami plecat cu menzii și amii mersii
la Rusciuk. In câsulii ce ami sosilii, amii descălecati în ordie lu
Bostangilar-Oda-Pașa,

haia-Beiu, Chehaia
dusă

drepti

care

și îndată

dând

veste

la

luminatuli

Chatibi-Efendi, chiămându-mă mai

Che-

luată .și mail

la Viziruli.

steguri,
în loci, ca la o mie cinci sute, luându-li-se și unii tunii, i vre-o câte-va

maiorii
lar din partea oştirilorii crăieşci ait murit unit ofițerii și stai rănitii unii viindii
mai
âncă
răniți;
și
morţi
i
optit-dec
î opt ofiţeză, și soldaţi 'ca vre-o
cu
ajutorii 'Pureilorii cu șăici de pe apă, iarăși mare stricăcăune li sai făcută
asuprăle,
armiei
venirea
de
tunanile oștirilorii crăieșci și îndată ce aii luatii șeire
tâte tununile câte li 'se găsea, nâptea și dia le-ai îutorsit înapoi; deci acestă
să
bivuință să o publicuiți dumnsvostră la totă obştea poliției Bucurescilorii, ca ă
veselesc
se
să
şi
facă mulțămită lui Dumnedeii cu toții și fie-care să se Ducure
i crăesci,
avândii nădejde la ajutorulă marelui Dumnedei și la puterea oștirilori
sfărimarea
şi
biruințe
mari
mai
pentru
bucurie
de
că -vom avea și alte vestiri.
|
vrășmașilorit. 1790, Iunie 20.
Finteber, gheneral-teld-marschal-leitiiant Baron fon ; Râmoie Filed,
mitrie Dană, Marehelie, Manolache Cirădişteanu, Dimitrie Login.
- (0) Tesaur IL, pag. 29$.

Di-

,

«După

a

istonra Roxâxironb

ce m'aii primiti cu

Ă

?

„805

milostivire

și cu cinste,

mia

pusi

de amă ședuţi și între alte vorbe şi întrebărice mi-ati făcutii
pentru
pricinile r&sboiulul și ale țârei românesci, mi-ati poruncitit să scrii
bolerilorii dela Bucurescă și să le arti, că o să vie ordia împârătescă
la Bucuresci, ca să de r&shoii Nemţiloriă . . .>.
“Turcii simţiaii nevoia, aflândii dâră cumi boieri! se dedeseră
toți la Nemţi și Muscali, să aibă măcării câţi-va cu denșil. Vizirul
u:
se gîndi tocmal la cel nemulțăriți de Mavrogheni, pote deja, otărit

săli pârdă pre acesta. Vizirulii promitea, deci, prin Văcărescu,
deplină milostivire asupra. boterilorii ce vori abandona pre Nemţi, numai

„Să

nu dosâscă din țeră, în diua când Austriacii vor

„Văcărescu

lucră acumiă

ca neamicit

neimpăcati

fi învinși.

En,

a lul N. Mavrogheni.

Invitati de Viziru să 'scrie boferilorii din (eră, elu refuză dicând:
«In vreme ce sciit toți din Bucuresci că Domnulii Mavrogheni
este
la Diiu, și este halea: Domni, Și fiind
la Bucuresci, nu este cu putință să-mi

trebue să dosescă (1).

Vizirulii intrâbă : «Până

isbânda turcescă are să vie
dâe ascultare mie, ci toţi

o
acolo

urescii

Românii

gheni 9».
|
|
Cu socotâlă încărcată En. Vacărescu nară Vizirălui

pretinde

că sunt faptele rele ale lut N. Mavrogheni.

pre

Până

Alavro-

ceea ce

cl

acolo îm-

pinge lucrulii Enache Văcărescu, că dice Vizirului, că dâcă ar sei
că

în mergerea 'Turcilorii, va fi luat şi. el cu Vizirulti spre Bucure
sci, el
va preferi să dosescă, dâcă va sci că Mavrogheni lol este Domn!.
..

Aceste declarațiunile repeti En. Văcărescu și înaintea a trei:
alți miniștri turci s6ui <vigiali.» Aceştia lură de opiniune să sâ raporteze la Constantinopole declarările lui En. Văcărescu... Era toli
ce voia Vizirulă
: — «Mergi, dice el lui Văcărescu, de scrie la boieri

și

încredințeză că nu va maă fi Mavrogheni

Ca să lie mai (are în joculă seii

politicii,

Domini /»

En.

Văcărescu

ceru

Vizirului să se chiăme lângă dinsulăși cel-l-alţi boferi din Arvanitohori și din: Adrianopole. Acâsla o' dobândi lesne și pe dată En.
Vacărescu scrise bolerilori din (ră. Scrisârea lul nu o allămii publica
tă
(ID) Tosaură

II, pag. 299,

Istoria Bumâniloiă de V, 4. Urechid,

|

,

|

-

!

-
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decodeși lăsase loc pentru
mare învățăminte şi dâcă sar

în «Istoria Impărăţiloră otomană»,
piarea el. Ar fi unii documenti! de
afla copia între hârtiile familiei

Văcărescu

sar

aduce

cu publicarea

că ar
ci deosebită lumină în istoria acestorii timpuri grele. Pole
scu.
şi de natură a mal aptră și onrea politică a lui En. Văcăre
Destul

că din acelii momentii

|i

En. Văcărescu. este omnipolentii

u și Rupe lângă Vizirii și serbătoriti în ostea tureâscă din Giurgi
ile luă» pe
sciuc. Vizivult îl ordonă «să fiă nelipsit dela corhur
ea de vreme
tălă diua sfăcendu și dragomanlic în Divan în (Gtă curger
N
|
ce am fostii la ordie întracâstă campanie» (1).
Din aceste dile capulii lui N. Mavrogheni este otăritii peirei!
la căderea
Greculă Anastasie (Selim) mal dă şi altă explicaţiune
nepot al
și perirea lui N. Mavrogheni: ura învechită conta unul
săi, Stefan, dragomanulii

arsenalului turcesci, Selim arâtă,că acesti

nu vola să
Stefan era omii modestii şi stăruitorii în slujba sa, dar
se amestece

în intrige..... N.

Mavrogheni interpretă acestă recâlă și

fine Mavroindiferenţă tocmai din contra în.planuii neamice lui. «In
li credilii ce-i
gheni se otări să întrebuințeze. puţina stare şi puţinu
nepotului scu, chiar
mai rămăseseră. pentru ca să cumpere disgraţia
a
Da
și morlea aceluia, de-i va fi trebuinţă».

In

deşebtii Selim îi aretă

că făcea răi, că lui chiar își făcea

Stefan, ori câtă el nu
Teiu, căci perdea unii razimii siguri perdendii pre
aduce unchiului
manifestă sgomotos serviciile ce adusese şi mal pute
ajunsese incapabili
săi. Mavrogheni <amiăritii de necazuri, serie Selim,

omil care, urcândi
de a. mai judeca cu sânge rece. El semănăca unii
merge

cu pași

să
ferm! şi siguu,. dar la coborișii vădândii prăpastia deschi

sub pi-

o stâncă. răpede

cu ochii mereii

ațintiți spre vâriu,

sa chiar de
ciorele sâle, își perde toli cumpâtulii şi se aruncă întrân

fica ce are de a cădeîn întru» (2).

ă buni al
„Așia fiindii acum Mavrogheni, el .nu ascultă de sfatul
îucunjuratii decât
“lut Selim, și striga spumegândii de mânie: Nu sunt
toţi vați înțelesti
„de trădători. AL luati cu toții partela complotii;

ca să-mi repuneți vlaţa!...

(1) Tesaur II, pag. 299.
12) Românul din 1861, No. 22, foiletonii, Verdi anexa,

Îsronia RoiiâsiLdit
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Avea dreptate Selim. Dâcă Stefan nu fusese de
mare ajutoră lui
N, Mavrogheni, lu pentru el de peire înlocuirea
lui Stefan în postulii
ce ave prin Hangerliul «<a cărul ură contra
lui Mavrogheni, serie
Selim, nu avâ: margint!>
|

LĂV.

Hangevliu. Intrigile lui. N. Maorogheni în.
fața morții.
Uciderea

lui. Apreciări

despre

acesta.

„Acesti Hangenlii începu a intriga. în contra
nenorocilului Principe Mavrogheni. EI amintia. cum zarafulii Petra
che își perduse capulii
“din causa luă Mavrogheui și .că « Mavrogheni.
sar fi îmbogățită din
comorile aceluia» (1). Asemene intrigi se întem
plati -— prin o coincidență fatală, — tocmai când Mavrogheni perdă
bătălia dela Calafat...
Atunci Mavrogheni simţi — inteligenti cum
cra — că e perdutti.
Acestă convingere îl aduse la cea mal de
pe urmă descurajare ȘI
chiar la ezaltare ă la Ludovic:XI. Selim narez
ă o scenă grâznică de
asemenea sureccilare (2). Dar asemen6 bslă
Şi desperare nu-i întunecă multi. timpi pătrundetârea vedere politică.
« — Selim, esclamă
el—în urma unul paroxismii de nervi — ora
după urmă sa apropiatit

pentru mine; ași fi nebunii de m'ași flata că poti
so îndepărteză!...

In tot-dauna pe N. Mavrogheni "l-ami vedulă vitea
z, despre(uindi mârlea și însetatii de glorie, de lauda Istorie
i. Până la ultimulii

inomentii atari fură simţirile lui. EI întrebă pre Selim
— credinclosulii
și ultimul sei amicii— ce ar fi mal cuviinciost
peniru gloria lui:
să se ucidă singurii «sâii să astepti cu liniște și
curagiii lovitura,
fatală ce i se pregătesce? >
-

Selim pledă călduros contra sinuciderii.
Apoi. Selim voi să
mergă la Constantinopole să . dejoce intrigele
lui Hangerliu. Nu avu
timpă. Abia. plecati, dela Vidin, dupe o despărțire
de Mavrogheni, care

merită să fie citită

în scrierea

lu Selim, — și abia Mavrogheni ' să

(1) Românul, 1861. Pag. 81. Vedt in anexă scrierea lut
Seliin.
(2) Vegr anexa.
”

mutase de lângă
că la localitatea
cînsăreinatii de
“ Mavrogheni

Y. A, Uneemă
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din satit în sati, şi lată
Vidin âmblândi rătăcitor
Viziriulit
disă Bela îl întâlni Capigiulu trămisă de
Selim.
a-ă aduce cununa nematirel>, cum scrie
plănuise
mal uză de ună mijlocii de scăpare, ce-lă

Capigiulu, unii micii corani
de mai dinainte: el scâse, de față cu
lui Mohamet...
din sînă, și se declară partizani al legei

nu-i dete decât limpuli

Dar planulit nu-i reuşi. Capegiulti
a-și

cesarii

face vugăciunele

“heni exclam: ă-— Meritamit

dupe

corană.

Ingenunchiândii,

o altă resplătire

ne-

Mavro-

dela suveranulii meil.

imperiulă său
Măcar să mal găsâscă Sultanulă în tota
!...»
ună singură grecii să-l [ie credinciosii ca mine

vastii,

cel

tate capulii și lăsă
După aceste cuvinte își. goli însuși cu fermi
să i se trecă la gâti strengulii fatală !... (1).
inventaseră minCa să legitimeze fapta. uciderei, neamicii lui
se să fugă la Nemţi.
ctuna, că la bătălia dela Calafat, Mavrogheni otări
I/am. vădutii, de siguri, hătendu-se

contra Austriacilorii cu desperare

şi căutându'și apoi adăpostii totii pe țărmul
de a fugi la Austriaci, când

acestia

turcescii.

Cine 1 opri

erati înving&tonl, decă în adeverit:

|

|

fusesese înțelesicui e1?...

N. Mavrogheni, âncă din
Scirile despre lrădarea inchipuită a lui
puteaii uita cu ce vitejie
1789 se respândise de Austriaci, cai nu
ţi atâta lungă timpi. Aşia
Domnitorulii îi ţinuse în respecti în: Carpa

JMoniteur Univevsel
veste duceaii jurnalele germane şi la Paris, unde
înregistra asemene
(1) Românul,

(2)
Prankfort
pâriales.
les deux

1861,

|

scornituri (2).
foiletonuli

dela pas. 82.

Veni anexa.

me par des lettres de
«La d6fection de Thospodar Mavrojeni se confir chefs des armâes imdu 23 Novembre: îl est en n6gociation avec les
hiens et les Iusses, si
Il ofire de faire cause commune avec los Autric
la Valachie».
de
ainet€
souver
la
cours consentent ă lui assurer

„Moniteur

Unisersel“, No.

106, din 7 Noembre,

1189.

|

cent . comme certaine. lu
“Les dernitres nouvelles de la Valachie annon
par ordre du Grandte,
d6capi
6t
a
mort de VIlospodar Macrojeni. Ce prince
qu'on eiit de sas- .
moyen
seul
le
C'âtait
n.
Widdi
Vizir, daus un Dourg, pres de
lui faire quelque
pour
mand€
surer de sa personne. Lo: Ministre, dit-on, Lavait
a un capigirenvoy
lui
Visir
reproche,. Vhospodar refusa de venir, et le Grandla tâte. Cette
a
tranch
lui
ure,
procid
de
bachi qui, daus les formes de ce genre
nouvelle

a besoin

d'âtre

„Moniteur Universe“,

confirmee».

No. 311, 22 Oct,

1190,
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„Eacă în ce modit: rece și. indiferentă, nareză En. Văcărescu
-uci-

derea lui N. Mavrogheni: „<Intwacâstă

vreme

|

Mavrogheni

la ordie, avendi.la dânsul

at

|
purcesii

vre-o 7—8000

dela Dii, ca 'să

de 6ste

vie

și vre-o 20.:de

tunuri și fiind-că Românii (nu și Văcărescu?) printr'unti
magzarii
arâtaseră t6le faptele sâle la Vizirulti și Vizirulă la Imp&ratuli,
ati

venită hatișerifu şi ai trămist Vizirulă pre ună Sultanii și
pre
late-stu, care era Capigi-Bașa şi Mirahor-Paiasi și întâlnindu-lu
pe
cale viindă, întrun sată ce se numesce Bela. i-ati tăiată capului și
lait adusi la ordie și chiămându-mă Viziruliă pre mine, m'aii trimesii
la Leilec-ceadir cu caftangiulă

loreându-m&
ca

măriei sale

să-i vedă

capulă

şi în-

mi-aii poruncitii să scrii la Bucuresci boferilorii o carle,

din porunca

Diviei

sale, și să le arâti, că dreplatea

ternicului împărată aflândii de faptele lui Mavrogheni ce

in țara Românâscă,

i-ai făcută

râsplătivea,

și după

" i-amă înscințată şi s'a bucurat cu toți» !
Audiii! sat bucurat cu toții! ca -și Enache
Cu

pre

pu-

aii

făcutii

porunca

îndată

Văcărescu !...,

așia bolerime, ce putea face unii angeri, necumii Mavrogheni ?
Toti mai omenosii este Dionisie Eclesiarculă, care dice: «iar pe
Domnul Mavrogheni Iaii tăiată Vizirulă cu fermani împărătesc,

dar n'a fostii fermanii făculii cu scirea: împăratului, ci cu vicleșug

ai pusi vizirulu pre capichehaiaoa lu de au pusti pecetea împăratului, auâudii vizirulă pismă pe el, încă din când era seraschier
[Yi
„la Di, că alunci îi poruncia Mavrogheni lui să mârgă la 6ste,;
să

nu stee în cetate...(1)>. -

Eată cum serie și Choiseul despre uciderea lui - Mavrogheni :
«Sa expusi astă-i la pâria Seratului capuli Principelui. Vala-

4

a

«La nouvelle de la mort de l'Hospodar de Maurojeni
est confirmee;
sa tâte a 6t€ envoyă î Constantinople. Ce malheureux prince avait cru, pouroir
se soustraire ă ce cruel sort, en embrassant la religion de Mohamet; mais cet
expădient ne l'a pas sauve Le Grand Seigneur lui a donu6 pour succeseur. de la
dignit€ d'hospodar de la Valachie, le Prince Mauro Cordato.La
: famille de Linfortun€ Maurojeni est sauvâe. ă Carlsbourg en Transylvanie, avec une partie de
ses tresors»,
i
,
„Moniteur

Universel“,

No. 319,:93.0et.

(1) 'Tesaur II, pag. ISI,

1790,

V, A, UneculĂ

|
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ce marele Vizir şi celhiel N. Mavrogheni. Acesta fu victima geloziei
isbândelorii lui celorii
Tali Pași prinseseră conlra Iul din causa
ântei și

a

silințelorii

stăvuităre

ce

pentru

pusese

causa

otomană.

stima pre MavroNeamicii lui ati obținută ântâi dela Sultanul, care
de a se supune
gheni, ordinului să fie. esilat. Resistența(9) ce puse
Sa păruli

marelui

sineși săl ucidă,

Viziri, uni

molivii

suficienti

dela

ca să ordone

Vizirulii a vechiămatii trupele ce Mavrogheni

co-

ii na pululii evita
mandă și apo! lipsitii așla de oştire, Domnitorul
că fu. nemulțămită
lovirea ce pregălia ura contra lui. Oastea pare

cu durere, că zede acâstă -erudă ucidere şi nu se-pote ved6 decât
ale acestui Prinalt: celt mal statornicii și cele mai generdse silinți

acelii puncti de a-l
cipe nenorociti, ai fostii neconsiderale până la
să-i fie răsplătite și
se impula ca trădare demersurile ce el făcâ ca

săli condamne

aș

perde viața în modă

neomenosil> (1).

du Prince de
(1) <On a expos€ aujourd hui ă la porte du Ssrail la tâte le Grand Vizir
que
e
Nicolas Mavrojeni. Il.a '€t6 victime de la jalousi

Valachie,
et.
eţ les autres Pachas avaient concue de ses premiers succâs

de

Popiniâtrete

d'abord du Grand
de ses eforts pour la cause ottomane. Ses ennemis ont obtenu a apportte i, sy
qu'il
qui lestimait, lordre de son exil. La râsistance
Seigneur,.
ordonnerde son chef
soumettre a para au Grand Vizir un motit suflisant pour comma
ndait ; et, aban-

quiil făt mis ă mort, Il a fait vappeler les troupes qu'ils
que la haine lui'a
donn6 ainsi î ses propres moyens, îl n'a pu âviter le counp
execution, et on
cruelle
cette
de
fait porter. L'arm6e parait avoir ct mâcontente
les plus
-efjoris
les
et
t
constan
plus
le
z0le
le
ne peut voir qu'avee douleur que
fail im
'axoir
lui
de
point
au
us
mâcoun
Etc
aient
ne
infortu
gentveua de ce Prince
Paieut
ct
nse,
recompe
la
obtenir
uter & tahison les demavches «til faisait pour en
|
vie».
la
ent
fait condamne & perde ighomintisem

i

Hurm.,

Vol. II supl,

Sivne: Choiscul-Goujficr.
!

L, pag. ît

heni
“ Altmintrelea esplică abatele Becattini mortea lui N. Mavrog

pag. 135. Eli

pretinde

că Cobug

mogheni, pentru că acesta,

a reclamatii

în timpi de armistiţiii

la Viziru

contra

în vol.

lui N. Ma-

«spediva intimazioni

a que

del tirannico
Boiari o Gentiluomini per aver viveri e denari. Stanchi quelli gia del Principe
mano
în
, e di softrire ulteriori avanie, consegnarono

suo governo
.. le lettere di
di Coburgo supremo comandante dell'Anmata Austriaca...
Maresciallo, che
îl
to
Sdegna
.
.
.
zione
retribu
nuova
e
detto Ospodaro per ottener
da una protributti
costui, în tenpo di comistizio nutrisse” Pardimento di chiedere
-husse,
Austro
forze
dalle
ta
“viueia di eni non era piuin possesso perch& occupa
come
ndere
compre
fargli
per
Vizir,
gran
al
spedi per un Uffiziale queste lettere

adequata saevano ispettati i suoi ordini, domandando nell atto medesimo un
, îl quale
Sulţano
disfazione. Il grand Vizir trasmesse queste letteve al giovane
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“LAVI,
Negociări de pace la Giurgiu. Văcărescu administră tera
din tabăra turcescă. Armistiţiăi.
crai

Pe când se intempla bătaia de li Calafat negoțiaţiunile de pace
intrate în o fază nouă, chiar la tabera Vizirului, ca o conse-

cinţă a convențiunei încheiate -de Austria cu Prusia la Reichenbach.
Impărătâsa Ecaterina vădendii noua față:ce luaii lucrurile, după

convențiunea dela -Reichenbach, se grăhise a. se împăca cn Regele
Suediei, prin condițiuni onorabile pentru ambii suverani, la - Varela,
în 14 August 1790, cu intervențiunea Spaniel.
ia
Ecaterina II otări că ea va continua singură resbeluli (1).
Muntenia, în acestă” timpii era administrată de Divanulii mixtă

de boieri și impiegaţi Austriacă. Mat la vale vomii studia faptele acestei
„administraţiunI sui-generis.
|
„O altă administraţiune ocultă mai exista în (6ră în același lipit:
înache Văcărescu, înainte ca. și după uciderea'lui N. Mavrogheni,
este administratorulă supremi ali țărei în -numele și din tabăra
lurcilorii, măcar

că Porta

după uciderea

bravului

Domni,

numise

îndată în locu-i pe Alexandru Mavrocordat, dist şi Delibel. Acesta nu

făcu -nict un acti de domnie, era findă în mânile nemţilorii, ci stete
în tabăra Vizirului (2). Văcărescu însă serie pentru provisiuni, care
în un istante di collera invio al suo mivistro il comando

di far decapitare

liu-

quieto Mavzrojeni».
|
.
Becattini dice, că Mavrogheni a fosti chiămată la Viziri și că-acolo i se

tăiă capulii. Selim a fostii celii mai bine informati și cele scrise de el concordă

cu cele scrise de En. Văcărescu, cum vEdurămii.
Că Austriacii

nu fară

streini

la uciderea

lui Mavrogheni,

E:
cum ai fostii

părtași la ac6 a lui Gregorie Ghica, nu ne indoimiă, căci vitezia cu care Domnitorulii le ţinu calea în munți devenise «frica și spaima Nemţilorii» :
„
Ppizroy Kai Vanos sis Cemayae .... cum serie Caminarul Persiaui. 1).

Papadopulo-Calimach însă afirmă că «noulii Viziră, cumpăraţi de Austria
decapită mișelesce pe Vodă N. Mavrogheni, fâră scirea Sultanului, la satulii
Pelina (?) aprâpe de Şistovii în Iulie, 1790.
,
Revista pentru Istoriă şi liter. de d. Gr, Tocilescu, 1890, pag. 195.
(1) Salaberey— Histoire de VEmpire Ottoman, vol. 4, pag, 157,-

(2) Veţi Fotino, II, pag. 180—181, trâd, Sion,

VA,
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de

Unecuntă

comunicaţiune

requisițiuni etc.;el e în

cu

Milvopolituli

şi

cu

iac (1).
Episcopi, deşi aceste tâte se faci în secret de Austr

lu la Giurgiit
La 1 Augusti 1790 trecuse urdia turcescă cu Viziru
ii, Turcii pregătiail.
(din Rusciuc), însoţită de Văcărescu. La 2/2, August
di
— că din Prusia Porta spera ajutor... A doua
plană de bătaie

car la $/20
la 2/4; August: era să plece 6stea tureâscă spre Daia,
«să purcedemii noi (Văcărescu și boieri!) cu Viziruli».
din Rusciuc,
Dar la 5/ys Augustii Văcărescu venindu la Giurgiu

Evropei. Intre cl
v&du la cortul lui Hagi Rieni Aga Capigi Başa nisce
căci evită de
era comitele Lusi. Cu acesta Văcărescu grăi italienesce,
era soli pentru
a vorbi grecesce, ca să nul hămuâscă Turcii. Lusi

..,. (2)
pace. Primită de Vizirulă, fu îmbrăcat cu blană de samurit
armistiţiii
Vizivul twămise stafetă la Constantinopole. Resultă unii

stili noi,
iute Austria şi Porlă, cu începere dela 21 Septembre
vedactatii acestii
până la finea lui Maii 1791. Eată în ce modă este

|
armistițiu, după cum îl allâmi în Becatlini (3):
mele
le
„„ «Se face de scire la tâtă armata de sub ordine
la cele-l-alte armate

asemenea

ale Majestăței Sele Apostolice,

şi de
Regele

nă condițiunile
Ungariei și al Bohemiei, cum că primindi Porla otoma

e Prusiei la 27
stipulate între Majestatea Seaşi Majestatea Sca Regel
g am fostii auloJuliti trecuti. Ei Feldmareşalulii principe de Cobur
precumii de asevisati! din partea prea grațiosului nostru suveranii,

satii de Sulmen6 şi Marele Viziru Șerif Hasan Pașa a fostii autori
e, austriacă
tanu a încheia unii armistiţiii între respectivele două armat
m

(1)

se caute de
ear mie-mi orîndui (Vizirulii) treba țărei românesci ca să
e țărei
judeţel
în
scristi
am
ce
mele
ile
Scrisor
(Tes. II, pag. 299).

mine! tâtă». ..
aii fivesce-(£) Românii
românesci aii fost dindestule la induplecarea și credința ce
județelorii după
tuturor
ai
rii
locuito
cătră pr6 puternica Portă, ca să pornâscă pre
vînţă

i și să o
marginea Dunărei, să care zacherea şi să vîngă la serhaturile turcesc
familii veni-: 1700
lui,
Giurgiu
hasulii
In
ci,
Bucures
la
nemții
-se
Ja 'Parci, aflându
sub ocroa
hălădui
și
rmani
seră cu carele lorii din Ilfov, Vlașea și din 'Teleo
tivea mea...

In totă acâstă curgere de vreme, judecăţile

şi pricinile

lori

so

multă plăcăutat de mine..; Int'acestii chipii am otoărmuitii trebile țerei cu
»,
cere a stăpînilorii până cândii sait făcutit armistiții cu Nemţii
“Pesaur 11, pa

— 300.
299

(2) En. Văcărescu în Tesaură
(3) Vol. 8, pag. 129—131,

1, page 300,
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In consecință,

noi,

comandanții general! al diselorii armate prin mediațiunea Contelui
colonelă Luzzi din serviciulă M. S. Prusiane, amit priimilii și semnati
reciprocamente următârele articole cu cele mai josii scrise pacturi și
condițiuni:
”
1) Din diua subserierei armistiţiului supradisă, 21 Septembre
curentii, va înceta ori ce ostilitate atâtii pe uscati câtii și pe
apă.

între

trupele

austriace

Și

otomane,

cal

trupe

până

la

sub-

scrierea tratatului de pace vor rămânea în posesiunea provincielorit
şi fortărelelorii ce actualmente sunt în puterea lor, Și între. aceste
se vor sili cu t6lă stăruința de a evita ori ce manifestare de neamiciție, fiă direclă fiă indirectă, ccare ar putea da ocasiune de întârcere,

ast-fel că din ambele“ părţi să se observe o perfectă liniște și concordie.

2) In casuli când, contra a tâtă așteptarea, sar comite, după
publicarea presentului armistiţii, dintro parte si dintr'alta vre o de-:
vaslare, invasiune, daună, furi, răpire sâi altă faplă de ostilitate,
ambele părți se obligă de a'și da reciprocă deplină satisfacere ȘI despăgubire și să „pedepsescă rigurosii pre autori, favorisatori și executori.

ÎN

3) Atât corpulir de armală regeseii Austriacă câtii și acelii
otomanii se vorii deosebi. Trupele austriace nu vor intra nici în numeri
mare, nici în numării micii în județele Tărnu, Giurgiă și Brăila ȘI
din contra Marele Viziri nu va ține dincâce de Dunăre dealungul
fruntariiloră, Valachiei, ocupată de armata Austro-Rusă altă numeri
de soldați, decât necesariulii pentru garnisânele diselorii trei cetăţi.
Assemenea trupele lurcesci nu vor trece nici în numeri mare, nici

în numără

micii fruntariile Valachiel în districtele cele-l-alte ocupale

de Austriac). “Navigaţiunea DunăreY va, li liberă pentru ambele
în susi și în josii de a lungulii țărniului „respectivi ocupată,
fără a se apropia de țărmul opusti.

părți
darii

4) Loculi de destinată pentru congresulii de pace se va fixa
în ț6ră cu lotulii neutră, şi se vor lua măsurile cele mai eficace pentru
siguranța

avea

lui și pentru: comoditatea

să asiste la el.

şi libertatea

miniştrjlori

|

cari vor

|

5) Din diua publicărei presentului armistiţit se. declară, că

r&-

Uncină

VA.
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une precumil
deschisă între ambele părţi o reciprocă comunicați

mâne

a

era şi mai înainte în. timpi de pace.

|

trâcă de pe
6) Fie-care din supușii respeclivi, care vă voi să
tii semnati de
teriloriulăi unuia sâii altuia, va trebui să aibă paspor
pentru afacerile sale
comandantului săi și cu acesta va pulea âmbla
LL
fără nic O împedicare.

-7) Rămâne

hotăriti și stabiliti că armistițiulii

acesta nu va fi

hotarele M. $.
parţialu ci generalii pentru t6te armatele și pe idle
ale Porlei otomane,
Apostolice, Regelui Ungariei și al Bohemiei, câtii și

şi va trebui să dureze 9 luni, adecă

până la finea lut Mai

1791».

LAVII.

it
Turcia față cu Rusia în noua campanie 1790. Resboi
i. Luarea
navală. Toti negociări de pace. Prusia aliata Turcie
Potemhin.
Bondevuhuă de Potemkin. Situaţiune grea pentru
i.
“Turcia exigentă. Resboiuli. Rușilori, cu Suedi
aşi duce I6le
'Fureii speraii că după lacerea armistiţiului vor pulea

Ruşciuc spre
oşlirile contra Muscaliloră. Deci Viziruli plecă din
din Moldova.
Silistria, ca de acolo să facă pregătire contra Ruşilorit

ii se pregăliaii
Flota tureâscă era la gurele Dunărei (E), pe cândi muscal
Prin: faptulii "că, Austriacii nu îngăduiai pre Turci
să atace Kilia.

în favorea armistițiului, să trecă prin Valachia
pania

contra

ostilorii

mergea

rusesci

ceru Austiei să-l restitue

grei.

Moldova, cam-

spre

În

Septembre

Sultanul

Valachia — deşi pacea cu ca nu eră fă-

pe 6 luni, ca să -potă conduce prin ea oştire spre
cută, — măcarii
Ministrul sti
Moldova. Supune acâstă maivă, cerere Choiseul călră

Montmorin

(din Versailles) în nota cei trămile, din Constantinopole,

.

2

în 8 Februarie 1790:

sans

»>Le Grand Seigneur veul

que —

(1) Vegi corespondința. lui Cuoiseul

din 22 August

attendre

seulement

|

la

convenir des
sisnalure des prâliminaires, sans savoir si lon pourra
la Valachie,
premiăres basesde la paix, — Parm6e autrichienne &vacue

4

1790, Mur.

Vol.11, supl. 1, pag. i.
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par ce quil en a, dit-il, besoin pour allaquer les Russes en
Moldavie, et, dans le cas ou Lon ne pourrait convenir de la paix,
il
vendrait cette provine€ qu'on lui aurait ainsi prâlee pour six mois» (1).

„în 22 Seplembre. Choiseul serie iarăși la Versailles, că Sultanul
primindu dela Auslria refuzii la cererea de susii. a trămisti olac la

Viziru ordonându-i să reîncâpă răsboiuli cu Coburg. Norocu, dice
Choiseul, că Vizirulii mai puţinii înverşunatit partizanii al răsboiului .

decâlii Sultanulii, apucase a semna
Comitele Lusi.
|

convențiunea

de
a

armistiţiă
|

Campania cu Muscalii [u anevoiosă pentru Turcă în
marca

Noră,

în 19

Iuliu,

36

de vase

turcesc

cu

1790.

Pe

fură bătute de contra-

amiralulii rusii Uschakow și nu pulură scăpa în parte la Sinope, decâli

lugindu favorisaţi de

întunereculii
unci nopți. Lupta nu fu decisivă

«ma, le forze Turche non tornerono a valeggiare per inolto tempo» (2),
De altă parle Principele Potemtin «non talasciava niun preparalivo per uscire validamente in campagna col! armata di terra»
(3).

Intre aceste, la Iași, cum -vedurămi, se afla unia din miniștril
„Porțel cu scopii de a negoţia pacea. Ministeulu rusii Bulgakoft arestată de Turci, fusese liberatăi cu gândi de a facilita negociările. Dar

Porla nu se lăsa de pretențiunile sale, relative la înapoiarea Crimeei
de Ruși, în siluațiunea celi puţinii în care o pusese lratatuli dela
1774,

Facă

şi

acesta

nu

puteait admile

de ce în Martie: deja erati rupte

Muscalit

cu. nică

unii preț.

negoţiările dela

Iași (4). La

(1) Sultanulii vrea ca fără a aştepta semnătura preliminăriloră, fără a sci
decă se va putea ajunge la primele base ale păcei — armata austriacă să
ovacueze Valachia, pentru că, dice el, are necesitate de acâsta spre a ataca
pre
Ruși în Moldova, şi în cas când nu se va putea încheia pacea, el va înapoia
acâstă provincie, care i se va împrumuta pe şease luni.
Vol. II, supl. I, -1urm.

pag. 16.

|

(2) Lupta nu fu decisivă dar forțele tureesci nu se mai încercară la luptă
multii timpii, iar acele rusescă se folosiră de -acâsta pentru a se retrage la
Cala,
ca de aci să dea mână de ajutorii armatei de uscati protegiând'o şi procurân
du'i

provisiuni şi Artilerie,

Becattini VIII, pag. 140.
(3) Ibidem,
(4) Hurm.

vol. 11, supl. I, pag. 73, Doe, CSN.
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acâstă se deciseră Turcii,— cum vâdurămi, — împinși de Regele
,
|
|
Prusiei (1).
Pe când unii corpi de oştire, la - ordinile lui Kaminski, alaca

“în
Galaţil şi 71 ardea, Suvaroit Pamii veduli ajutândă pre Coburg
22
bătăliile dela Focşani și dela Romnici (lângă Mărtinesc]) la

“

- Septembre.

Principele Potemkin începu campania cam
1790, făcu demonstraţiuni în jurulii Benderului,

încetu, în Augusti
luă Akermanul (ce-

tatea Albă). La Bender ajunse Potemkin numa! în Octombre. Benderuli cădu nu prin luptă și prin trădarea Pașel. Acesta plăti la
Constantinopole cu capuli trădarea cetăței.
“Turcii, la favârea armistițulut cu Austria, îndoescă silințele contra

oșliriloră rusesci. Acesta ne esplică afirmaţiunea lut Choiseul în nota

n
sa către ministrulii Montmorin, din 1 Sept. 1780, că: «La posilio
chidu Prince Potemkin est cruelle, et le voilă loin de râaliser ses
de
nieres. Il ne sagit plus pour lui de râgner sur la Moldavie, mais
parvenir ă en sortir> (2).

“Choiseul afirmă încă că acumi Potemkin propuns, prin trămisuli ,

duaiices
scii Lascarofi, negoţiări de paceși că Turcii refusară : »Ses
a intru
ont ct6 refusces». Dâcă, adăogă Choiseul, Polonii sar decide

o parle
în acțiune și ar descinde iute dealungulii Nistrului, ei pe de

(1) Choiseul

câtră Montmorin,

despre

proiectulă

<M, Dictz a, pris enfin le seul parti
de la part des Tures, ni aucune râsistance
toutes les conditions exigtes par la Porte
du traite que le consentement du G-d Visir,
On ne prâvoit pas les motifs quiil powrait

de alianță intre Turcia

qui ne permet
de la mienne.
et il ne manque
auquel on vient
allguer pour

și Prusia :

plus aucune objection
Il adopte gânâralement
plus pour la signature
d'expâdier un courier.
rejeter une convention

articles tels qu'ils
entitrement râdigce suivant les desirs de la Porte. En voici les t qui, pour tout
instrui
mieux
le
et
fidăle
plus
me sont communiqus par Vagent
:
dire, les tient du Ministore lui-mâme:

prochain aux
Le, Roi de Prusse promet de declarer la guenre le printemps
que de
paix
de
tion
proposi
aucune
î
dre
deux Cours Impâriales et de n'enten
et
geuse
avanta
solide,
paix
une
r
procure
lui
ă
e
sengag
Il
concert avec la Porte.
cette
dans
perdu
a
conforme î ses dâsirs, î lui faire restituer tout ce quelle
un article separâment râdigt
guerre, et, de plus, la Crimâe, objet qui forme seul
”
dans le termes les plus elairs».
(2) Murr.

1, sup.

1, pag. Tă.

[ua

isronia Rouâsnonă
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și. pe de alla cei 80.000 de 'Turci din noii expediați contra. lut Potemkin, ar pune pre Ruși în grea situațiune.
Porta: devenia. în așia ocurință, și mai neînduplecată în cererile

sele (1) Pe de altă ea împlă

«tutte le corti

di Europa -di

lagnanze

sopra la durezza del imperatrice nel ricusare a dessi (Turci) la pace,

dal che essi deduceano.
che si vedea chiaro loggelto 'da -essa prefisso di rovesciare il loro impero» (2).
Ecaterina II, cu scopii de a potoli râua impresiune făcută în
Europa de acusările 'Turcilori, puse pre Contele de Ostermann
să

lransmite tuturorii miniștrilorii reședinii pe la curțile europene un
memorii circularii, desminţindii vorbele: tureesci, că Rusia ămblă nu-

mai după cuceriri teritoriale. Impărătesa acusă pre Porta, ca începălore r&sboiului, apoi arâtă că ea nu cere spre a face pacea
decâl:

1, Renoirea simplă a vechilor tratate și a transacțiunilori ul(eridre păcei de la 1774.
|
|
2. Inființarea unui Statii independinte din Moldova, Basarabia
și Valachia.
(1) Choiseul cătră Montmorin, despre greutăţile Ruşilorii
mari ale Tureiloră pentru încheiarea păcel."

și cererile

din ce în
”

ce

mat
-

y

«La position du P-ce Potemkin est eruelle, M. le C-te, et le voilă
loin de
rdaliser ses chimires. Il ne s'agit plus pour lui de regner sur la
Moldavie, mais
de parvenir ă en sortir. C'est en vain qu'ila renvoy€ plusieurs fois
Lascarof au
camp ture pour y entameră quelque prix que ce fit une nâgociation.
Ses avances
ont; 6t6 repouss6es et quatre-vingt mille Tures marchent en ce moment
contre
lui. Si les Polonais se dâcidaient î la guerre et se portaient
rapidement le long
du Niester, il lui deviendrait au moins tros-difficile de regagner
Oczakow,
Je erois,. M. le Cate, pauvroir assurer que le G-d S-r ne se dâsistera
point
„de ses prâtentions sur la Crimee, et vous pouvez en juger par
celles qu'il se
dispose ă 6lever dans la redaction du trait definitit. avec la Conr
de Vienne. Ce
n'est pas assez pour lui, apris tant de revers, d'obtenir Ventitre
restitution de ce
qui luia 6t€ enlevă, de se voir rendre Chokzin, toute la: Valachie
, les deux villes
WOrsova, Fâtislam, Belgrade, Semendria, Sabatz, toute la Servie
ct un tiers de
la Bosnie; il. prâtend encore aujourd'hui annuler toutes les concessi
ons acordees
par son predecesscur îi la Cour de Vienne, se reporter ă l'âpoque
de la paix de
Belgrad»,
,
Vol. II, supl.1.

(2) «tâte curțile Europei de jăluii asupra; neînduplecărei Impărătesei, care
refusă turcilorii pacea, din care refusii ci deducii că se vede clară scopul hotiti ali Impărăteseide a le ruina imperiulii».
Beceaţtini

VIII, pag.

141,

sis

VA.

|

Unebiiră

«Considerându-se bine, dicea Ecaterina II, intinderea erei și nusă
meruli celăţilorii cucerite de oștirea rusâscă și pe care voimi
de
„le. restituimii Porții, “cessiunile neînsemnate ce-l ceremi sunt
nenalură de a ne garanta contra. a ori-ce bănuială de ambiţiune

ii, din
mâsurată. Cererea privilâre la independinţa celorii trei provinc
resală din
ori-ce parte sar considera, nu pote păr decât desinte
ele
partea n6stră. Opresiunea și devastările de totii felulii, sub care
imporgemiu, reaua administraţiune și depradările, le faci de puţină

-perde
tanță chiarii și pentru Pârtă. Primind deci acestii punctii va
mai puţinii de câtii va câștiga nimicindit ori-ce scânteie aprindătore
lă
de r&sboiii greii prin spese și crudii, care alâtii de desi se întemp
|
din causa acestori posesiuni» (1).

Asemenea notă a guvernelui rusescii era din $ lunie

“De siguri moderațiunea (?) Ecaterinei II venia

în

1790.

mare

parte

dela situaţiunea Rusiei în r&sboiii cu Suedia, cu care închi6e pace
numa! în 14 August 1790 (2), şi dela amenințările din: partea Prudelle Piaze
(1) «Considerandosi bene, L'estensione del paeste ed îl numero
meschine
le
Porta,
alla
e
vestituir
o
vogliam
che
e
russe,
armi
dalle
conduistate
sospetto
ogni
da
ei
garantir
da
cussioni che le domandiamo sono di tal patura
protre.
delle
ndenza
Vindipe
ante
riguard
di smisurata ambizione. La domanda
essata
desinter
non
se
parere
puo
non
i,
consider
si
parte
voglia
si
vincie, da qual
cui gemono,
per parte nostra. I/oppresione e le vessazioni di ogni genere sotto di
nza alla
importa
poca
di
rendono
le
one,
la cattiva amministrazione, e le spoliazi
ehe
quello
di
meno
assai
perdera
puncto,
questo
dunque
ndo
Porta istessa. Accetta
erue
ose
dispendi
non guadagnera a stradicare atlatto ogni incentivo di guerre
delo cagienate con tanta frequenza di que” possedimenti». _Decattini, vol. VIU,

pag.

144—148.

e

i, a fostă anuuciată în Bucu(2) Victoria oştirel rusesci din Iulie 1190 asupra Sueşilori
în 19 Iulie 1790 de Divanii
trămisă
ţiunea
pulhlica
Eată
'Tedeum.
prin
serbată
şi
rescl de Austriac
,
cătră judeţe şi la Aga şi Spătaru :

Publicaţii lu tite judeţele îi la „lgu și lu Spăt, pentru biruința
-“Mosealilor cu Sfeti

«Măria Sa pre Inaltulii Principe Coburg prin Orderii însciinţeză Divanulii cum că

ii-maiorii apropiiui-ati veniti veste dela lași, cum că Măria sa Goorgis Gheneral
“unde sta tâtă ilota
Viiburg,
cătră
Mării
ea
strâmtor
de
că:
du-se cu flota muscălâs
flota lui

cu
Steţilorii cea mare și cea mică aii veniti însuţi Craiulii Steţiloră multă - vreme,
Dătaia
ținutii
aii
e
izbindu-s
cea. mică înaintea flotei mosehiesci, și
“câtit aii fostii
în cât atâtii de multi stati Diruiti şi s'aii bătutii flota Sfeţilorii,

II

INA

iz

cum

arălarămi,

Îsronra Româxrroni;

siel.

De

alt-mintrelea

convenia,

|
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declararea

indipendenței Principatelorii, cum îl convenise asemenea
independența

Crimeei la 1774...
Inchierea păcei de Gustav, regele Suediei, la Varell
a, cu Ecaterina
II, surprinse neplăcutii pe Turcia ca și -pe
Anglia: și pe Frederic
Wilhelm IL. Sultanului făcu chiar imputări repres
enlaritului Suediei
despre. acâstă pace, pe când Suedia se legase
cătră: Turcia ca aliată,

să continue

resbolulă contra Ruşilorii (1).

La, acusările Divanului turcescii, Suedia respunse
cu unii memorii
circular (2), din 1$ Noembre 1790, că Regele
Suediei sa r&sboilit

contra

Rusiei

în

trei campanii,

împedicândă ast-felt

forțele navale

rusesci de a fi duse din Baltica contra Turciei,
în Arhipelag. Suedia,
în negociările sale de pace, cu intermediarea Spanie
i, ceruse Rusiei

ca să facă pace și cu Turcia
sti

Hank.

La

acestă

cerere

şi să se restitue Crimeea

Rusia

sub

vechii

a r&spunsit, că amestecului

altorii

curți și mal alesit ace dela Berlin, face imposibilă aseme
ne împăcare

și că.de aceea ea,. Jtusia, însărcinase pre Princi
pele

Potenkin

să ne-:

gocieze directii.cu Poria, fără nici o intermediaţiune
streină. Regele
Suediei n'a voitii

toluși. să facă singurii pacea,

dar în.20 Iulie Rusia

a declaratii că va restitui Turciei tote cuceririle făcute
dincolo de Nistru, (adecă în Principale) conformii traţ. dela 1774,
și că cetatea,
Bender și altele intermediare vorii [i dărimate. Intre
aceste Suedia
trebuință, a eși: și flota cea mare vrândii ca să taie Arumulii
Muscalilorii, pe care
flotă ânsă Rușii puindu-o âncă înainte ai bătut-o mai
cu asupră și de toti i-a
siărimatii, și ai câscigatii Muscalii la acestă bătălie 7 corăbii
mari şi trei mici,
iar 0 corabie mare și două mici şi alte șăici spărgându-le
stai prăpădită cu totii
şi s'au prinsii vii din Sfeţi ca la 6000 de Gmeni, în scurtii
tâtă flota Sfeţilorii,

unii s'aii stricatii
de totă, alții Sai prinsti, atâtii cât nică o
să scape, și forte mulţi 6meni s'ati înecată în apă; S'aii luatii corabie n'ati pututii
de Muscali optii-sute

de tunuri, și însuși Craiulii Sfeţilorii la bătălie când rămăse
se numai patru
corăbii mutându-se 'dintr'una în alta, care corăbii iarăși
stati
luată de Ruși şi
nu se scie Craiulă ce s'aii făcută; deci nu lipsesc
e Divanul a însciința dumnț„ Yâstră, ca să puplicuiță în toti judeţul ținutului acestuia
-de biruinţa
-ce sai
tăcutii, — 1790, Iulie
19.

-

7

(0) „Îl Divano fu quelto, che strepită altamente, e
chiamato. îl seegreltario di legazione
Suedeze Signore 'Aspo gli rimproverd în, teriniani assai
forti -diavere îl suo Sovrano manifestumente violalo ed infranto il Tratatto di alleenza€, Becattin
i tom. VIII, pag. 185,
”

(2) VegI anexa după Pecatlini, T. VIII, pag, 186—189, . -

-

aa)

-

390

A,

24,

|

Unrciită

Wilhelm
perdu o bătaie navală și mai vădândii că Frederic

II împinge

a şi Olanda nu dădei
Porta la o pace isolată cu Austria, iar că Angli

Suedia nu-li mal pule
bani şi oştire pentru continuarea r&sboiului, ce
mulţămindu-se cu
continua, siliti fu Gustav regele a face pacea,
una pace nou
declararea Ecaterinei II «che assicurase alla Porta
a
_svantaggiosa». |
oscuse prin
Ce displăcea mal multi. Porţei era că Suedia recun

«Czara della Crimeea e
lvatatulă dela Warela, titlulii Imp&rătesel de
de Regni di Cabardinia
della picola 'Tavlaria, non meno che di Soveana
e Giorgia».

XVIII.
Congresuli

|

La Şiștovi (1)

se

adunaseră

dela Sistovi.

între aceste,

de

cu lră-

și toti

representanții Austriel, în
gănare și «01 CON molta sollecitudine»
lă internuntii austriacii
fruntea cărora era baronulă de Herbert, fostu

la Constantinopole. Asemene

sosiră acolo representaniuli Prusiei, al

luaseră parte la tractatulit
Angliei și al Olandei, totii așia cum aceștia

ea unii representant
din 1698 (Carlovitz). Ungaria “pretinse să aibă și

de confini speltanti al loro regno» (9).
(trallandosi di dover regolare
a satisfacere a UnguComitele Esterhasi avu acâstă misiune, la mare

ă să gtâbescă a face
viloră, cari,-spre a. mulțămi lui Leopold, îl rugar
serbarea încoronărel

ca rege al Ungariei.

|

|
Sumală,
discutată. Pârta propuse Bucurescii ori
() Loculi de adunare fu lungii timpă
din
noii,
stilii
1790
bre
Octom
8
la
Eată ce se scrie
în finea lut Septembre 1790 stilă vechii.

Constantinopole :

ş

est ou î Chumla,
«Le Cengrts se tiendra probablement î Bucar
sur son texritoire>.
Seieneur: exigeant absolument qutil se tienne
aujourd'hui che
«Du l-er Octobre. — Le Drogman s'est rendu
r de la part,
învite
les
Ambassadeurs d'Angletenre: et de Hollande pour
de leurs
tion
mâdia
la
valoir
Seieneur ă se rendre î Bucarest et faire
ie.
Iongr
de
Roi
le
et
Porte
la
entre
tevminer Pouvrage de la pais

(2) Becattini, vol. VIII, pag. 192,

le Grand
MM. les
du Grand
cours pour

Îsronzi Rouâxironu

!

|
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„” Din partea Turciei era'— scrie En. Văci
tescii — <pr6 slăvitulu
Reiz Efendi
Biri

Abdulah și pre învățatului Meche Molasin-și
Ordu-Cadisi,
Ismet Bei-Efendi și slăvituli. Oruznamegi
Elendi Duri Mehemet. Dra-

gomahi fu Alexândru Moruzi (1). Din
partea Prusiel era Comitele
Imuchesini, : :
|
E
|
: Spălarul -Ion' Cantacuzino, personagiii impo
rtanti în timpurile de
car

ene ocupămă,. nu atât prin lucrarea Iul
în țâră, cât prin cunoscințele ce av6 cu bărbaţii la putere în
Rusia” și pe aiurea, ne-a
lăsăti în ună memoriă alti stă, în limba
rusâscă, unele informaţiuni

ce naflarămă nicăiurea, :relalive la Cong
resulii - dela Șiștovi. Aşia el
ne spune, că după cererea lui Luchesin
i, Divanul din Bucuresci
trămisă pe el, Ion Cantacuzino, ca, să
artte Congresului și în deosebi
lui Luchesini, dorințele și drepturile grei.
«Scopulu lui Luchesini —
scrie, Ion Cantacuzino— era, da scuza
purtarea, Turcilorii și de a

depăria pre Români din partida Rusiel şiAustriei, căuiândă să dovedescă, că unirea, cu aceste puteri nu le
va fi de nic! unii folosii,
de vreme ce
va putea

cu tote făgăduclile lor, sorta acestori 'ambe
țări nu se

hotări fără cele-l-alte puteri ale Europel>. La ace
ste vorbe,

” Cantacuzino îl. răspunse hotăritii și cu
chise,- imputezi Românilorii necredința
esteo ţră liberă, ea își are drepturile
le desprețui, sâă. a le. silui no iL vomă

vrednicie: «Cu nedreptii, marcătră 'Turel, era Românilorit
sale ; și acel cc. vorii voi a
numi- și pe dânșii tirani și

îl vomi uit ca: și pe Turci. Aplecarea
-căiră Rusia se pote erta pri- vind tractatele dela Kainardgi și conf
erința dela Aiiluncavac Și nici
una din' pute

rile Europei n'au făcută “până, acum peât
ii-

(eră: aceea
ce ai făcutit Ruşii. Nu uita, doninule
, că -(6ra Românâscă în: vreme
de trei vâcuri s'a luptat cu: Tureiţ,
pe când Turcia era în temetulii
puterei. sele, ȘI când ea făcea să irem
ure Europa. Silită, de împreju-

ră! fatală, ț6ra Românâscă trebui în urmă
să şe plece; 'să se'recunâscă sub protectoratul 'Turciel; tar nici 6
datăăi fi T6hă».: Canta:

cuzino in urmă adăogă:

«Pentru. ce Prusia.în locii

da; apăra interesele
Porții nu ia sub-.protecţia sa țâra Român6scă
; care ar [i mal mulțămilăsă fie.

sub” protecţia: e! decât. sub':a: ariorii
- State. vecine” tari

(1) Tesaurii II, pag. 301.
- Istoria Românitoră de VA,

Urschi,

TON, III, 24%

i. A. Unicai *

“

od

şi puternice, şi prin urmare
rivalitatea îs? Prusiea prin

densa în
fi primej-

tot-dbauna primejdidse pentru
poziția sa geografică nu pote

co:
di6să pentu țâra, Românâscă, der interesele, mai cu sâmă cele
merciale le ar fi comune. Ea ar putea vinde Principatului productele
M&
sele manufacturiale, şi să primâscă în schimbi producte iute.
mirii cum Marelui Frederic 11 l-a scăpată acesta din vedere, și lată
acuni o ocazie care ţi se înfățiștză ca să faci fericirea Principatului
întemelatii fiind :pe interesele Prusiei, și ei cred că în împrejurările
vel putea

domnia-ta,

de acum,

-cu inlesnire

să dobândesci

învoirea

și rezămuli Porții pentru acesta2. loan Cantacuzino în urmă, cu
i
curăţenia de inimă ce îl caraclerisa, făcu cunoscutii. acesti cuvânti

Prințului Potemkin.

«Ministru Olandeză, ună bătrânii slabii ce ocupa postulii de
ului
ambasadori la Constantinopol, era “mai de toti uitati de cabinet

săi. EI își arăta intusiasmulit pentru toli: ce era orientali, iubea
e.
pr& multă portulii bolerilorii şi era mândru că vorbesce lurcesc

Gelosii

Luchesini

de inlluința ce Marchisulit

începuse

a dobândi

dea nici
între boieri, el începu a-l încredința, că nu trebue să
ție
credămânlii acestui ministru, căc cl nu are nici o instruc

cabinetul

să se întorcă Tur-

ca. țâra Românescă

s&, decât numar

uni
dela .

englezii era, prea rece cu boferii

cilorii, fără nicl o condiţie. Ministrul

rări
și întemeia numai vorbele Ministrului olandeză. Aceste împreju
nă să
credemit că făcură ca relaţiile între bocri și Ministru prusia
MI

|

|

„înceteze (L).

că
- Trăgănarea lucrări! Congresului .o esplică Văcărescu prin aceea,

Hușii, avândit

succese

timpii -să

înainteze,

Mal multă

credemii

bellice contra 'Turcilorii, Austria

voia să le dee

ce să-și impună - și el condiținnile de pace (2).
că trăgănarea

veni de acolo,

că Austria spera

cât Turcia
să dobândâscă la-tratatii cu atăti ma! bune condițiuni, cu

va fi mal r&i încolțită de Muscali....
NNI O
POII
(1) Vegt Magaz.

Istor. p. Dacia. T. 1, pag. 19.

,

și preli(2) «Şi cu tute că se începuse Congresul _dela Noombrie 1790
, după
Nemţii
i,
lilor
Mosea
țele
biruiu
insă
du-se
văden
te,
minările păccă eraă hotări
eu
dată
o
de
s6ii
i,
sevârş
datoriă, prelungia pacea, potrivindii vremea de a o
ae
.

Mosealil, sâ Greşi-ce mai nainte».
Văcărescu. Tesaur

II, pag. 301.

Ş

Îsronia Româsrrony

„In

temkin,

adevăr, la începutul

ajunsese
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hay Octombre,

armata

russcă

la Bender Și — cum. vădurămii — luă

fiă și prin cumpărarea Pașel ce
o apăra.
Luarea. Kiliei, totă în Octombre, după

de leitenant generalul Gudovici, desc
hise

cu Po-

cetatea — |

RE
optii dile de -bombardare,

oștirel rusesci calea spre
Tulcea. La 1 Noembre 1790, Ruși
i intrară în Tulcea (1); de și cra
apărată de 6000 cavalerie turcă,
400 musca temerari. intrară în
orași
i şi Turci! speriați fugiră (2) fără de.a
cerca să lupte!
LXIN..
Luarea

La 12

Noembrie,

Ismailulu.

flotila rusâscă

str&bătu

pe Dunăre

la Isaccea,
luă iar fără luptăși acesti orașii unde
aflară 48 tunuri și multe
muniţiuni de r&sboii și proviziuni, ca şi
la Tulcea,
”
Dela Isaccea, flotila merse de organisă
asediul Ismailului, din
insu
la Cetal,

după ce Susținu

o harță

care se retrase sub bălaia focului din
se credea, că campania anului 1790
«va prendre ses quartiers d'hiver î
dela!0/2,—!1/,2 oraşul Ismail fu luată
prise d'Ismail — dice Langeron'— est
dinaire de

tous

siăcles> (4).

pe Dunăre

flotila

turcă,

Ismail. Pe când la Versailles
Sa terminati Și că Polemkin
lassy» (3), iată că în n6plea
de Muscall sub Suvarofi: «La
certainement le plus extraor-

les 6venemenis de guerre

|

cu

|

arriveş depuis

a

bien des:

|

Rușii trecură sub ferulă spade! 27000
de ostași turci din

gar-

(1) «Une partie de larme russe a passă
lo Danube et s'est portâe î Ba- .
hadag. Un corps assez nombreux de Tartares
qui occupait ce poste stest promptement repli6 sur armâe du Grand

nople,.8 Decembre,
(2) Memoriulă
(3). Hurm.

Doc.

Vizir, toujouis campe ă Chumla.

1790,

lui Langeron,
CĂLII,

toma.

Hurm.,

Constanti-

pag. :95,

II, supl. 1, pag.

19.

Ş

.
(4) Burm, pag. 97. Mernoriulă Langeron,
„Luarea Ismailulut este în adevără unulă
din
cele mal extraordinare evenimente de
resbelă întmplute de mat multe secole
* Amiutimă că
fortificarea Istnailulur de Turct s'a
făcutii după îndemnulă lui Noruzi,
Doranuli Moldover,

A
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VĂ.

Uaroniă

acesta «counizona. Ismaiului (1). La Sistov însă congresului, la data
când veni
tinue banguillement ses seances» (2). La Constantinopole
țiune.
scisea. căderei Ismailului, puţinii de nu isbucni o vevolu
PI
sur la prise d'Ismail
(1) Les details qui vous seront parvenus directement
conseillee par
perfidie,
horrible
ne sont que trop vrais, Les. Russes, inits d'une
l'6p6e 27
de
fil
au
pass
et
dW'assaut
un Prince 'Tartare, ont emporte la place
moderer
&
pu parvenir
mille hommes quiy ctaient enfermâs. Les chefs w'ont
de ce
hommes
cents
trois
ou
la fureur du soldat et ont î peine prâserv€ deux
Pachas
trois
ou
deux
ct
Kan,
du
massacre gânâral. Le Prince Favtare, fire
ont pâri les premiers,

19, Tom. Îl, sup. [. HurmChoiseul către Montinorin, în 22 Ian. 1191, pag.
ae louaniv, pag. 801. Becattini dă şi ra- Veşti Panorama Universal — list. de Turquie
în tom. VIII, paz 219:
arme,
de
portul lui Suvarott despre aceste iară fapte

a fortificarla (Ismail)
«Dopo la pace di Kainardeă la Porta si era determinata
allora Hospodaro
Morusi
di
o xenderla un antenurala della Romania per consiglio
un grandissimo
con
fossa
triplice
ună
di Moldavia, e quelle opere consistenti în
te erano
duplica
te
palizza
con
erto
cd
imo
fortiss
argine della maggior consistenza
nativo
ere
Ingegn
un
di
ne
state constrnite negli auni 1776 e 1777, sotto la direzio
servizio
al
ato
impegn
era
si
Polonia
di Catalogna îl quale trovandosi nel 1771, în
di piastre dovute sborsare
di Mustafa III. Aveano costate queste qualche milione
a somministrare provvisioni,
dai Moldavi e Valacchi, che furono inoltre obbligati

Visir, che conosceve
operaj, e tutti i materiali nella maggiore abhondauza. Îl gran lunico baluardo degli
come
zzava
Yappre
che
tanza di questa grau fortezza, e

Yimpor
Seraschiere, due Bassă, "tra
Stati del suo padrone, distaceo dal suo osercito un
de suoi Gianizzeri, ascenPrincipe della deposta famiglia di Crimea, tutto il corpo
con precisa, istruarmati,
i
Asiatic
mila
denti întorno a diecisette mila, etredici
io incomincio
T/assed
i..
renders
di
parlare
e
cedere
zione di morir tutti pria che
ma il nure,
Decemb
6
di
vorso îl i 25 di Novembre, e îl bombardamento nel
e di
avanzar
a
lasciav
non
armata,
meroso presidio che potea dirsi piuttosto un
era
Nou
uomini.
mila
25
a
che
piii
evane
ascend
uu passo gli assediauti, che non
un
se
assedia
ne
nUnIeros0
mai forse avvenuto. în guerra che un cOrpo Si poto
per
erano
oni
operazi
le
che
,
altro di 32 mila. 1 Principe di Potemkin vedendo
cho una grau parte delle sue
andare in luugo, e temendo la cattira stagione, e

truppe

non restasse

consunta dalle vigorose

sortite

della

guarnigione,

scrisse

si trovava sulla sponda”
visolutamente al "Ten. Generale Conte di Suwaroft (che
6 detto, intercetta la
si
quauto
di
sinistra del fiume Siroth per- tenere a tenore
che cgli voleva
sapere,
gli
facendo
piazza)
ata
Passedi
e
comunicazione tra Ibrail,
al suo spesa
limpre
.
ad ogni costo Ismuil nelle mani, e cho pereio ne afiidava
azioni, e la
le
te
enuncia
giă
o
abbiam
vimentato valore. Il prode Ufăziale, di cui
di Foskani,
vittorie
due
nelle
o,
Coburg
di
e
Princip
al
gloria acquistata unitamente
passi în
grau
a,
o di- Martinesti, ricevuta appena questa commissiono si trasferi

faceia ad Ismail con una scorta di cirea quarauta Cosachi
guardia, lasciando al Seret îl Genersle Kaminskoi
(2) Hurm,

Tom,

ÎI, supl. Î, pag. 79.

che gli servivano

d.

per comandare alle sue gentii

Îsronzi Rovâxront
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|
“Pe când

Administrațiunea țerei sub Nemţi.
Congresuli

caută la Sistov

să ajungă

la

o

pace

ce

intârdie iar Muscalil pășescii: din viclorie în- victor
ie la Basarabia și
Giunto al canipo, venne ricevuto con i maggiori applau
si, e visitati i posti comando le disposizioni perehi fosse disposto Vassal
to senza "perdita di tempo,
destinandone la memorabil giornata. Prese tutte le
opportuno misure, fu diviso
tatto Vesercito, -rinfoxzato da varie Palke di Cosac
ehi,în sette colonne di due
mila cinquecento nomini per eadauna compresi quelli
del Generale Ribas, e distribuite vennero agli Uftiziali le respettive inconbenze.
Si “pose egli alla testa delle
due prime colonne e per incoraggire i soldati tenne loro
in brevi parolo il seguente energico discorso: Ricordateri dmici, che non vi
& mai stalo assulto per gli
esercili Russi, che non sia loro viuseito. Non vi ppsson
a essere per anche sfuggiti
dalla memoria quelli di Oezaloie, di Kilhuu, e di
hilia, în cui avete Sempre
lrionfato. Non ostante le numevose forze degli Oltomunii
voi gli axele sempre battuti,
II rimbombo uniforme delle voci feci comprendere Punive
rsal desiderio di venire
alle mane, onde immediatamente comparvero i seenali
per avanzarsi ad assalire
le combattute mura. I difensori trovavansi giă preparati
per la resistenza, essendo
giă stati minacoiati di morte se si dimostravano neghittosi
e vili, e al contrario
allettati colla speranza di doviziosi premi se opponevano
una coraguiosa difesa,
talcht -la loro costanza, ostinazione, e ferocia non potero
no esser maggiori. Il
Suwaroft prima di eseguire îl suo piano avea, fatta
intimare la resa alla Piazza,
su della quale aveano i Musulmani tanta fidacia,
che le aveano dato il nome di
Hovdu Kalessi, 0 sia Portezza dello Stato. Ajdgj Meeme
t Bassă a tro code, che
ăi comandava colla dignită di. Seraschiere, contando sulla
sul numero e risoluzione de” Giannizzeri dette una vispostvalidită della citi, e
a piena di disprezzo,
„ed aggiunse auche alla fiereza Vinsulto. (li fu soggiunto,
che se volea attendere
Vestrimită le sue truppe sarebbero passate tutte a fil di
spada, e gli fu mantenuta la parola. I Russi cominciarono animosamente Vassalt
o, la matina del di 2
Geunaro 1791, secondo il nostro stile, verso le ore sette
di Francia, vale a dire
cinque ore avanti il mezzo giorno. I 'Tarchi oltre quello
di fuori aveano eretto
„un trincieramento interno guarnito con cinquanta qnatro
cannoni di hronzo. Le
batterie della Flottiglia incomineiarono îl cannoneggiamento nel
giorno precedente,
che dară per ventidue ore continue. Dalla parte di terra
quattro mila Cosacehi.
furono le primea montare le scale. Dalla parte del finme
ne seguirono l'esempio
dieci battaglioni, e tre altii mila de' predetti Cosacehi.
Ogni colouna fu ricevuta
„con un fuoco infernale a mitraglia, di mucili, granate,
carcasse e altri: strumenti
di morte, Malgrado questi ostacoli, resto eseguita la
scalata, e giunti che furono
gli aggressori sul baluardo, attacearono colla picea, e la
bajonetta i 'Turchi armati
di lancie, spade e pugnale, e dopo non lunea resiste
nza . ne fecero prigionieri
cinque mila. Incalorito sempre pii il combattimenţo, i
Giannizzeri battendosi
comme disperati, respinserp i Russi per ben cinque voltu,
e în tal congiuntura
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Dobrogia, să aruncămit o retrospectivă ochire asupra administraţiunel

ț&rei muntenesci sub Coburg.
Deja am menţionatii,
taţiunea țărei Muntenesci
sentanți austriaci. Despre
“Jon Cantacuzino scrie, că

că Principele Coburg mănţinuse adminisde câțl-va repreprin Divanii, cu: adăogire
.
acestă regulare memoriulii rusescii alu lui
avu poruncă Coburg din Viena de a con-

Suwarofi
molti restarono uceisi e non pochi feriti da ambe le pasti. Il Generale coraggi0
ipirar
ad
a
occupav
si
alterarsi
niente
senza
fermo .sempre ed intrepido
attacco col
alle milizie, e sostituendo nuovi soldati agli estinti, ordină: un sesto tal bravura,
con
luogo
ebbe
vinforzo di alcuni Reggimenti di cavalleria. Questo
buona direzione, e ordine, che fu inutile ogni viparo,
fatta 'giă a forza, di contivuo fuoco. Le colonne Russe

e fu superata la brecceia
entrarono furibonde nella

di 26 mila
fortezza tagliaudo a pezzi, chiunque loro si presentava davanti, Piu
veduta in
siasi
forse
che
ina
carnific
oribile
'Parchi rimasero trucidati colla pii
si gettarono

“ questo

secolo ; îl rimanente

fino a 42

mila

uomini

oltre gti abitanti

si consiiu ginoechio chiedendo la vita, îl che non dee recar maraviglia, quando
di
Italiano
miglia
sette
a
întorno
siuno
o
deri esser la Cittă di dieci Verste

„_cireuito.

Cinqne

e pih mila Russi perdettero

la vita ne' diversi attacchi senza

Stato maggiore,
- annoverare i feriti, contandosi fra gli estinti molti Uffiziale dello
nel diparti-.
Mivistro
primo
del
e tra secondi îl Generale Besborodoko fratello

perdita
mento degli aftari esteri della Corte, di Pietroburgo. E questa la maggior
anche della

di gente, che essi abbiano fatta în tutto il decorso della presente e forse
nelle strade,
decorsa gaerra, pereche i Turchi diseaceiati da” paluardi, si barricarono
furono
vittime
onde
assedio,
are
particol
un
se
sostenes
cd ogni editizio puo dirsi, che

quaranta
del lor coraggio tre Generali maggiori, un Brigadiere, sei Colonnelli, pii di quattro.
ottanta
cento
e
,
tra 'Penenti Colonnelli e Maggiori, cento sedici Capitani
e
altri Uffziali subalterni. IL comandante Mnsulmano, scorgendo i vincitori penetrar
chiamati
per ogni dove, si rinchiuse con una scelta truppa di piu di mille uomini,
o di
ricusand
sangue
bravi, entro una Moschea ore “si difese fino all' ultimo
tutti
a
nte
unitame
vita
sua
la
cara
abbassare le armi, fino a tanto che vendette

teri suoi seguaci. Uno spaventevole succheggio segui ! orrendo conflitto. e non conbottino
un
mind se non passati dne giorni, avendo guadugnato i vincitori
sulle
siderabilissimo. Furono ritrovati tante ne due argini, che nelle opere, e
trenta
cannoni,
acinque
sessant
e
dugento
Daaubio
del
batterie erette alle sponde

montari, quattromila, porzioni di polvere da cannone, sedici stendardi, ventotto
Dandiere, e infinite provvisioni da bocca. Î prigonieri ascesero a sedici mila cinquecento, compresi gli Ebrei, ma tre mila în circa ne morirono în pochi giorni,
mille distribuironsi tra gli Uffiziali, e îl rimanente fu spedito a Nikolaw sul tiume
Volga. Oltre al Seraschiere Aydes Meemeth perirono nella strage quattro Bassă
2 due code, e sei sultani Tartari avanzo del! infelice famiglia de Gueray pro-

veniente dal famoso Gengiskau, che ne tempi delle Crociate avea soggiogata quasi
tutta Asia.

“Tutti gli Ingegneri

esteri vale vale a dire,

Prussiani,

Fraucesi, e

Inglesi che si trovarono în Ismail perirono nell' assedio, e il sanguinoso macello

fu tale, che fecero rosseggiare le aeque del fiume în molta distanza della Piazza.
Siccome nel tempo dell' attaceo la flottiglia Russa combatteva con ugual valore

contra la squadra leggiera Ottomana,

che si trovava in un braccio del Danubio

IsronrA ROMÂxILORE

serva întru

tote

legile țerei.

Imperatorele
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Iosif numi însă

directi

pre I6n Cantacuzino Speitarat și pre Scalat Câmpinea
nu Agă, ca pre
unil ce-i cunoscea, de când fugiseră la, Sibiti abandonând
ii pre Mavrogheni. Cel-l-alţi membri al Divanului, după memoriul
lul Ion Can-

tacuzino, fură : Preşedinte Principele Coburg, Vicepreşedinte General
Entenberg, secretară și translator Hofrath Markelius,
Mitropolitulti
Cosma,. Filaret Episcopulu de Râmnic, Episcopul de
Buze Dosileiu,
marele Banu D. Ghica, marele Viștierii Scarlat
Cornescu, marele
Vornicii Radu Slătineanu, marele Logofetii Radu Golesc
u, I6n Damali,

Const. Drăgănescu, Vistierul “Mater Fălcoyanu.

|

in soccorso degli assedianti, con una piogia incessante
di palle incendiarie, . e
infuocate getto a fondo . una gran porzione de' bastimenti
'Purehi, e astrinse il
rimanente a rendersi con tutte le munizioni e cannoni,
Tra gli Ufâziali trovati
a, bordo vi erano nou pochi Svedesi e delle altre surrife
rite
colla morte ricevettero il giusto castigo di avere impugnate nazioni, che tosto
le armi în farore
do Maomettani contro i Cristiani loro fratelli. Non si sa
comprendere come a
fvonte di tanti infeliei esempj si trovi tra gli Europei chi
osi passare in servizio

de' Turchi, giacchă Tesperienza ha, fatto vedere, che Vesser guidati
i Musulmani
e inesperti nella tattica da „Ufiiziali Cristiani ben poche
volte &
“servito 'a far conseguir ad' ossi delle vittorie, 11 Duca di Lorena
,
e
il
Princi
pe
Eugenio ne. aveano sacrilicati al loro giusto sdeguo quanti
ne aveauo potuti aver
nelle mani
|
|
-Pu detto, che

„iudisciplinati

il Principe de Potemkin avesse prescritto che non si dese
quartiere ad alcuno în questo memorabile assalto, non
in vista delt' insolita
ostinata resistenză, ma per aver saputo, che a Costantinopo
li erano stati poc: anzi
a sangue freddo trucidati tutti i prigionieri presi ultima
mente dagli Algerini
sopra la piccola sqnadra del Lambro Cazioni nell! Arcipelago
contro ogni costume
e diritto della guerra. - L'Harem o sia il Serraglio delle
vaghe donzelle, e degli
Punuchi del Seraschiere, procuro salvarsi alla meglio su' navigli
appostati sotto
-il medesimo, ma caddero tutte în mano :de Cosacehi Zaporo
wiensi, che erano
smontati da cavallo per sostenerei loro compagni destinati
a salir le scale. II
Cad, e il Capigi: Bachi, il figlio medesimo del giă Kan di
Crimea Zerim (rueray, îl figlio del Seraschiere, il Bassă di RKilia, e molti altri
li e Ministri
Ottomanni di primo grado si gettarono prostesi "a terra avanti Uffizia
"il
vittori
oso Generale Suwaroit, che .pieno di modestia avea seritto al Princi
pe di Potemkin per
avrisarlo delt'ottenuta. conquista in questi termini : Le mura,
e gli abitanti d'Ismail sono sottomessi a piedi di S. M. Imperiale, L! assalto &
stato micidiale, ed
io ho Ponore di farvi i miei complimenti per si grande acguist
o. Il Gen.. ibas
ha presi &' nemici cento sedici Vastimenti. < Tutţi i soldatisi
sono arriechiti. Noi
siamo i padroni di tultu la spiaggia dritta del Danubio, e
di togliere al grâu
Fisir i modi di trar la sussistenza durante Vinrerno. Ne!
bastimenti Turehi ince- *
neriti dal. General Ribas vi erano quattrocento sessanta cannon
i de quali cântu e
zentiqualiro sono stati presi, e trecento quarantu colati a fondo
del fiume»,
Becattini, Ștoria rag., 1, VIU, pog. 212-220,

_
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Negreşiti că în Divani esercitii o deosebită. influință Spătarulă.
Câmpineanu, ca cei cari fuseseră directii

și cu Aga

Ion: Cantacuzino

Si

-

dela Viena vecomandaţi lui Coburg...

Acesti Divanii va fi nu mal pucinii în. secrete.Legături cu'Enake:
Văcărescu din Giurgiu, din tabâra turcâscă și după pacea; dela Șiştov.
va primi îndată modificări. în sensulii vederilorii lui Enache Vacărescul..

Este loculii să. înregistrării aci, ceea ce Ion Cantacuzino Spă-. .
ne.spune

taevuli

despre

modulii

curiosi

cum Divanul prestă

lu.

.

|

Coburg jurământul .de. credinţă.
Coburg ceru asemene jurământ
limba germană și românâscă. Acesti
mântuindii ţa de robia Turcilori,
Românii jură pentru dânșii și pentru

scrisă în
după anti foranulai
formularii coprind6, că nemţii numai prin puterea armelorii,
urmașii lor, credinţă -și. supu-

neve Austriei, „ca unii ce aii fosti o dată tributari Regilorii
Ungariei“.

Spătarulu Ion Cantacuzino și boierii ne găsindii cu cale

a recunâsce

prin

jurământii

acestă

aserţiune

a

Austriaciloră,

cată

cum Î. Cantacuzino isbuti a face ca (era să nu jure pe formularulă

întocmitii de Coburg:

«Sciindi că prin împotrivire mar câștiga nimica,

hotări ([. Cantacuzino) car fi mai bine a înșela pre Nemţi. Nedescoperindu-se Divanului, el merse numai la Mitropolitului şi-i dise să
numâscă o comisie secretă, care să cerceteze jurământul propusi».

Se întocmi comisiunea din Episcopulii Filaret, Cornescu
lacuzino.

Des

de dimineţă

se” adunară. aceștia,

şi Ion Can-

în diua când la ora

12 bolerii ave să depună jurământulii la Mitropolie. Cantacuzino dise

colegilorii să: «Nemţii sunt prev&dători, nol însă le vomit dovedi că
suntem mai isteți decât denşii, când e vorba de fericirea patrici n6stre;.

să aruncămii der jurămentuli, românescit serisii de dânșii și să scriem
altuli întemelati pe celi' mai mare folosii ali țărei. Nol îl vomi da

apol Mitropolitului. ca să-li scoţă din sînt în minutul ce va trebui
a jura. Nemţii nu vorii pricepe nimici; translatorulii: Markelius să
fa înconjurată: de boreii, cari să-l caute a-l distra, și să facă sgomol

|
multi în câtit el să nu audă arlicolele jurământului» (1).
Naivii mijlocii de a elude proiectele Austriacilorii asupra țârel!
(1; Apud, Balusm, Magazini

Istoric

pentru Dacia, t.-I, "pas: 19:4—195,

ge

Istonra
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Totuşi istoriculi caută să țină semă boleriloră
rului Cantacuzino și pentru intențiune,
Din' fericire jocul

și în deosebl Spătao
a

politicei Prusiei, al Angliei.și alte -împrejurănt

aperară la Şiştov țâra în modii mai eficace de incorporare la
Austria:

decât intenţia boerimel la prestarea jurământului.
a
Dâcă faţă cu Austria Divanuli se porlă. destulă de
românesce;
reacţiunea boerâscă contră regimului ce lami pute numi
demtocratică, al lui Mavrogheni, fu estremă. Oameni lu Mavrog
heni fură:

persecutați și țărani nu “mal puțină...

Par-că boieri voiai Să ȘI răs-

bune asupra lori, de. puţina considerare în care 'Mavrogheni
îl avu-

sese pre el boeril. Însăși Austria era, în mirare vădânuit pre
hoerime

cum

își apăra privileghiel
fără
e

nicl o consideraţiune

pentru îngenu-.

chiarea de.tot a contribuabililorii țărani. In Moldova Coburg
i totii is-:

buti să facă pre hboeril din județele ocupate de 6stea austriacă,

i6 și ei parte la nevoile r&sbolului, contribuind ca Și
proviant etc. Coburg cercă să dobândâscă acestași
Divanulii Muntenescii. Dar ceată ce respunsii energic cât
și dușmănescii pentru țărani, dă Divanul la cererea
Citră

Printip;
delu Divană
.
3
-

să.

țeranil cu care,
lucru și dela
și reacționarii,
lui Cobuig:

-

« câm primită cu plecăciune vreduiculii de închinăciune
pr6 luminatulă or-!
dăruli Inălţimei, Tale prin care ni se poruncesce cum că,
fiind-că ţăranii cei-l-alţi.
tragii tâte greutăţile oștiriloră,. să facemi porunca Divanu
lui cătră. d-lui vel
Vistierii ca să dea și scutelnicii boerilorit tuturor câte unii cară
de fânii și câte
ună carii.de lemne cu cuvântii că scutelnicii ai fosti
pună acum nesupăraţi. de :
nimici. Acestă poruncă după cum și cele-l-alte am fi vrutii
să o săvîrşimit cu
osirdie, când nu am fi avutii datorie să .arătimii cătră
Măria Ta aceca ce aduce.
prihană la oblădairea Inălţimei 'Tale, ce ai asupra țării,
împotriva bunelorii făgădueli ale Măriei Tale și ale Inălțimei Sale Feldmarechal
ul Lasi, tipăritii, și împotriva firescei și obicinuitei milostiri ale pr6 putermicului
Impărată și Craialii,
spre a se păzi privileghiurile. 'Tâtă lumea, scie că la
fitesce tsră o paste care 'se
namescăi boieri nâmuri, aă pricileghiuri cu care se deosib
escii dintre ţărani, ce

nu ati, și aceste privileghiuri, razimă la hierbiuțâla ce au și la
ostenelile ce faci.
cu sângele lor aceștia,

ca să pâzâscă forma oblăduirei.. De a avea bocrii scutelui
ci
razimă la ună mai amare, mai vechii pritileghiă, cave-lă
dobândise din slujbele şi”
din vitejia lor, adică cei vechi Domni întru resplătirea
tre-unei mari slujle ce aă
sevirșită cătră dânșii şi cătră pabiie, le-aă hărăzită
sate întregi robi, curi sc.
numea, vecini și rumâni; cei după urmă Domni, eu
gândi tirănescă vrândiă să
supe nâmulă boicrescă "i-ai lipsiti de acesti mare
privileghiii, și pentru “ca să-i
mângâe 6reși-cum, în locii de câte 500 și de câte -1000
şi mai multă, care avea -

:
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.
mulţi, le-ati dati mai ântâiii câte 200, 300 Gmeni din birnici şi celor-l-alţi după

analogie mai câte puţinii, ca să le slujâscă la vii, la mori, la adusii de lemne,
Ja” bucate, întocmai ca să împlinâscă cu slujba lor locul robilor, ce îi luase
mai
şi-i făcuse birnici ; caro acestă privileghiă "l-am avutii tot-dauna deplină,
,
privileghii
urmă
din
celi
și
avnti
ami
virtosă în vremea resmeriței: cei-l-alte,
avea
a
spre
privileghii
dântâiă
cel
și
dobândită
ami
și
spre a avea scutelnici,
salguardie (2) oscbităi sate întregi precumii avemit la acesta şi dovedi în scrisă. După
încheerea păcii dela Cainargi, cu tote că era în tractulă să avemiă. tote pritighiurile, dar Domnii iarăși după tirăncsca vină cure area, ne-ai stricată pririleghiulii de o sumă mare de dmeni a nedajniceloră sale; cu tăte acestea ne-aă
lăsată cel-altă privileghiă, adecă a urca scuteluici şi poslușnici, până la Domnia
lui Marvogheni Vodă ; acesta iarăși a păziti după vederea obiceiului vechii, și

ai dati scutelnici cu pecetluituri i poslușnici, dar după ce s'aii deschisi răsboiuli,

fără de a ni-i strica de totii, lăsâudiă numai numele” lor W-ait pusi de aii dată
zacherele, fânit, care şi ori-ce da și birnicii, până întratâti, câtă sait prăpădită
vitele şi tâte ale lor, de nu putea să ne fie de nici o trebuinţă, sâă folosă întru
ă după buna venire a creștinescilorii împărătesc oștiri, după ce ai
; acum
nimic
rămasii dela visterie a fi nesupărați.și nu stai pus la zacherele şi la altele, nu

potă a ne fi Yarăși de nici unii folosii, sâit de vre-o trebuinţă întru nimici, nai

virtosii de se întâmplă a avea cineva vite şi care, căci isprarnicii fără de porunca .
Visteriei îi ia în slujba oștivilorii, tar acolo pe unde se află pâlcurile îi ăaă însuși

ostașii cu totuliiși îi metachirisescii în slujbele sele fără de a nu-i .slăbi nimici,
și neadevărată şi nedrâptă este acestă arătare, ce s'aii făcutii cătră Inălţimea Ta,
cam că scutelnicii ai fostii nesupirați până acum și nu ai datit nimici, căci
întru nimicii osebiți de cei-l-alți n'aii fostii, ci și fânuni, care și vite li s'a luată,

încă mai cu asupra lor decât celor-l-alți, ponosluindu-se și pismuindu-se că ai
nume de sentelnici boeresci, și sunt acum chiar în slujbele ostaşilorii ei și carele
şi vitele lor. Deci ca să dăm porunea Divanului cătră d-lui vel zisticri spre «
pune pe scutelnici « da câte ună cuvă de fni și câte ună cară de lemne,
acesta este tocmai a se strica privileghiulă boieriloră ; şi totii acesta este care
aduce mare prihană la Inălțimea Ta, cum că sai stricati prizileghiurile ţesii,

care lucru datoria și adecăvulă ne silesce a arăta Arici Tele, în vreme ce noi
avemă nădejde să ceremă dela Inălţimea Ta ca. să ne înoesci celă mai vechiii

privileghii, spre a ne da sate întregi precum am avut dela cei vechi Domni,
și o aveam în vremea răsmeriţei cei-l-alte și totii o dată nădâjduiamit să ne întărâscă Inălţimea Măriei Tele şi celii de al.duoilea privileghiii, spre a nu se supira
scutelnicii și poslușnici de cătră ispravnici și de cătră pâlcurile ostăsesci. Dreptii
aceea, cu plecăciune rugăm pe Înălţimea Ta, pentru amendouă ca să cunâșcemit
şi noi cum că am văqutii slobodenie cu bumă-cenirea și înfățișarea împtrătescilorii
oştiri, și cum că nu mai suntem supuși sub jugulă varvariloră, cave eram în tremea
(rospodariloră, de a face ovi-ce vrea și ori-ce li se părea după fandasiile și relele

lor socotințe, spre interesuli lor, și punem înaintea Mărici Tile suma scuteluicilori,

și a salyvardiilori ce aveam în tremea vesmeviței cci-l-alle, și sumele ce am arulă
în vremea păcii, cum și suma ce se numesce că “i avemil acum, ca să vei

Maria Ta nedreptatea nâstră când vom perde
întracâstă vreme» (1).
(1) Cod.

No, XVIII, fila 348.

și aceste puține ce ne-ai rămasti

Isronri Românront

-

|
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Acesti documentă isâălită de toți boteri! Divanului negreșitii va
intrista pe toţi acel, cal s'a deprinsii cu procedeuli istoricii adoptati
până astădi, de a.pune tâte relele pe vina Domnitorilori, nu numai

fanarioți ci și naţionali, și de a

atribui totii binele la clasa bolerescă.

Vadă-se o dată mal multă cum acestă bolerime, tocmai în momentulii
când în Francia. se punea capălă privilegiurilori bolerescl și alăturea
cu Ardeluli, unde Horia și al s€l ceruseră, expunându-și capul,

dreptale pentru țărănime, vadă-se, dicemi, cum că n'a învețată nimică,

şi

cere întârcerea

la timpurile iobăgiel,

Eată şi altu Documentii
Către Prinţip,

desființate

de

Mavrocordat.

de valârea acelui de sustii:

în pricința careloră ce aă pusă să dea boerii la oste,

«Am priimitii cu plecăciune vrednici de închinăciune pr6 luminatulii order
a Inălțimei Tele, prin care ne arâți- Măria Ta, că în anuli trecutii arătândă
Inăl-:

țimea Ta, bocriloră Aloldovei cum că ca să nu se supere numai feraniă, să
ajute
folosă, acâstă, aritare ai dat de bună-roia D-lor 230 care pentru slujba campaniei și cum că, după
pilda Moldoveniloră, trebue și noi de bună-voia nâstră să dămit 600
care
cu 4 boi și câte cu un omiăi și osibitit 200 de cărăuși, ca o mai mare ce câte
este
şi D-lori la care de oste și cunoscândo D-lori că este spre

țara românâscă decâtii judeţele Moldovei. Pr6 Inălţate Dâmne, adevărați
i nici o
“dată nu primimă a fi mui josă decâtă Joldovenii la osirdea slujbei
către oştirile

împerătesci precum nici suntem

mai jos

la hierbințeala - căznireă

din

mânile

turcescă prin înaltele breşură ale creștineștiloră împtrătesci oștiri. Numai
ne rugămi

să primească înălțimea Mărici Tâle a lua sâma, că Joldora

ma

avută nici o.

asemănare cu țtra Românescă, nici în vremea păcii, ca unii ce aă avută
Iom
creștini și cât era prin putință mai micșora și împuţina tirania tureilorii,
tar not
am atulă Domni pe Davrogheni- Vodă, carele ună ană și jumătate mai
naintea

resmerițcă deschisese răsmerițe către Viserirescile tagme, cătră boeră și cătră țărani

(2)
şi îi muncea, îi tiranisea, cum nică în vremea resmeriții ; căci răsmerița
s'aii deschis
la 5 ale lunci lui August și la Aprilie în prelungire de șase, șapte
luni tomna
şi tara s'a mântuit de către turci Doldova, până a nu simţi închăera
rea resme. viței; noi

am avută cun dicemă și pe Maorogheni Domnă și o sută mii de

turci
âncă alți ană duci și jumătate după deschiderea resmerițiă în care
vreme numitul

Domnii despre o parte şi turcii despre altă parte, aii prăpădită cu totul
adevărată - ai pătimitii multi țăranii, der ochii îsgonitorilorii și tiraniloră ţâra și
noștri
aă fost
cu mai multă riutate asupra biscricesecă tugme și asupra boerilorit (1),
asupra

(1) Aşa dar mărturisescii înşişi boierii, că pentru ţăranul
Mavrogheni era buni. Mal la
vale boferii credă a-şi justifica refvzulii de a qa şi el
care, pe cuventuli că stai luată tâle
carele din județulă Vlascet, Dar de ce dai ci ca
exemplu uni judeţii în care Turcii. erai în
putere, la Giurgiii, şi din care Văcărescu adunase
şi el care şi proviantă pentru Giurgiu? De
siguri țtra era îngenunchiată de resbeli peste totii,
dar cer mat sărăciți erai Gre bolerii, cel

mal mulți fugari peste ptare?

a

|
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- și 'orășanilori
neguțătorilorii

*

ai

şi de atâta”de bine

nimeriţii “și ai s&virşitii

gândul lor, în câtit ne-ati prăpăditi și ne-ai sărăcitii cu totulii, care nici xito.
ne-ai rămasă, nici care, nici zaharele, nici altii venitii și altoră, ci âncă și după
iitrarea împărătescilorit crescinesci oştiră .ne avândii vreme să resuflămii din grab-

micele trebuinţe ale oştirilorii astădi

câte care și vite sunt în țeră, tote se află

zaptă în slujba. ostașiloră și spro semnii. de dovadă pus-amiă într'acesta și o
copie de'care a d-lui poroșnicului Sentpăli din judeţulii Vlăscii întru. arctare,
că: ale tuturora care s'aii luati și să ia delu tote Ureslele și biscricesci şi boeresci,
şi: seuleluicesci și poslușnicescă şi slujitovesei și sunt în slujba oştirilori; deci de

vomit “face 'cislă de -acâstă sumă de care la partea bisericâscă, la boierii mazili,
la neguţitori, i la rufeturi,

nici nul

diutre aceştia

m'aii care, s6ii vite să dea

în natură,ci se va face numai o mare turburare şi mâhnire în zadară la toţi;
de le vomi socoti far în bani care facit 300 și mai multi de pungi și vomit
cere a da bani năeht, abia să se eăsâscă la dece, doui-dei, uinulii care să potă

ori da banii lui, ori cu datorie să plătâscă cisla lui, cei-l-alţi toţi na şi mat
Vaşirii voră să ample închişorile şi să înnoimii cu acesta vcculă lui Macrogheni.
Cum der să aretămii noi proheresis, acela ce-lit pohtimii din toti sufletulit nostru,
acolo unde nu este putință de-a săvârşi: unii faptii și acolo unde aduce prihană
la buna oblăduirea Inălţimei 'T6le și la milostivirea pre puternicului Impăratului
şi Craiului. Pentru care după datoria nâstră arstămii drepti adevări și ticăl6să -

starea n6stră la bunătatea și la iubirea de Gmeni a Mărici “Lele, ca să nu fimă

vinovaţi în urină când nu se va putea împlini că nu am arttatii Măriei T6le, ci
vimânemii la mila Mărici Tâle>(1). 1720, Ghen. 5.

Cu tâtă protestarea acâsta a Divanului, Austriacii otărăscă, că boc-.

vimea, mănăstirile și breslele, fiindii-că nai care, să plătâscă o sumă
Gre-care, ca să servescă

a închiria carele necesare.

Eală unit docu-

E

mentii probândi acâsta:

Cărţile ce sai făcută delu Dicană de oreudluiclu u 200 cure mocănesci
pentru. căratulă zuhavelii dela ocșani
<Dumnevâstră

ispravnicilorii

ot sud..:

vă facemit în seire, că fiindii trebuință -

de o sumă de care, ca să aducă zaharale dela Focșani, și vedendii neputința și

lipsa țăranilorii,

amit socotitii că la acestă vreme

când este atâta lucru, de ași,

căpăta cineva trebuinţa vieţii lui peste totii anulă și după atâtea supărări a se
supără şi cu acesta le. va căd6 fârte cu grei săracilorii locuitori; deci dâr soco-:
tindii aceste tote discolii, s'ait socotitii cu cale ca să se facă de țeră 200 care:
mocănesci cu câte duoi chirigii, şi să fii în acâstă podvadă până se va căra „ahareaua

de orzii și de făină, cărora să li se plătescă chiria

de care pe o lună câte tal.

50, și acestă chirie se va plăti după orinduiala ce- stai făcutii din bânii ce sai,
mănăstiri, dela preoți, dela oeri cu sculeluici, dela
delangă
orînduititsă se sti
bresle”şi dela shyitorii ce suit pe afară. lată der că şi la acestă judeţii se orîndui

(1) Cod. No, XVIII, fila 349—356,

p :
IszontA d
Româxnont
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a se face care, care socoti
că. mit
îndestu
:li va fi chiria, și nici o împotrivire s6ii
discolie se ra găsi; ci luândă porunca, numai decât să
căutaţi să faceți aceste
care,să fiă care bune, ț&pene, ca să pOtă lua povară de
30 saci cu ovăsăi, și de
trei burie cu făină, însă să fiă carele cu câte optii cai
și duoi cărăuși, și făcendu-se carele pe deplinii, cu tâte ale lor, după cum vi
se scrie, să le daţi
în mâna Mumbașirului și la mâna unui armașii, s6ii slujitori
i, ca să le ducă drepti
la Focșani, și de acolo ati să-și iae chiria lor pe o jumătate
de lună dela boerulii

cel orinduită,

și viindă cu povara

aici la Bucuresci,

își va lua

și cea-l-altă
chirie pe jumătate de lună, dir până la sfirșitulit acestei.
luni negreşitii să se
afle tote carele duse la Focșani; socotiți-vă der, că nu puteţi
găsi nică o pricină,
s6ă împotrivire, să diceţi că nu sunt care, pentru că noi
vedemii aici tot-dV'auna

viindii care cu cai cu buţi cu vin și cu altele; na potii să
găsescă pricină ȘI
pentru că îndestulată chirie
se dă pe o lună
și scapă și de angara, și este dela Dumnedeii și vară vreme Ji bună,
o cheltuială își hrăneseii caii, socotiți-vă câtă trchbă delicată este, și fără nici
care este în
grabă să
să dică că âmblă în angarele,

se aducă acestă zaherea, ca să nu se întâmple lipsă la ordie;
să nu
cum-va să urmați cu amelie, sâi cu vre-o nebăgare de stmă
la acestă poruncă,
pentru că nu va ajunge cu pedâpsă de a scăpa, ci să sciți
că veţi -cădea -în pri- mejdie de viață, și să avemi răspunsii» (1). 1700, Mai
25,

PN

III
(1) Cod. No. XVIII,

|
fila 101.

«Porunca ce săi făcutii în dosulă reportului comisiei visteriei
pentru cisla
nemuriloră, de banii ce s'aii pusii a da pentru carele de
căratulii zaharelei, care
cislă poruncesce Divanulii să sc facă după puterea fiesce-căruia,
și să o dâe la
d-lui vel spăt.

ca după aceea să facă taesilu baniloră». 1790, lunie 15.
“ Lnteberg, gheneral-feld-marschal-leitenant, Zâmnie Pilaret,
Dimitrie Ghica
Pană, Radu Slătineanu, Jarchelie,
Se
E
Dămii aci

şi donă alte acte relative la carele de transportă

Ianuarie 1790 şi ali duoilea din 16 Februarie 1790:

ale oștirei,

unulii

din 93

„Dela Divanudlă Principatuliă fire Românesc cătră d-lui vel
Vist..
«Măria Sa pre Iuălţatulă Principe, prin luminatulii orderii dela
Februarie 2,
ale acestni următorii anii, poruncesce la Divanii, cum că
carele cu transporturile
ostășesci, din

pricină că nu sunt sub povaţă ostășescă, nu numai carele se strică,
ci și Gmenii dela care se năpustescii şi fugii din lipsa branii,
unde
n'a
purtare
|
de grijă să se căpuiască

do Vist, şi poruncesce Măria Sa, ca Divanulă să dâe în
grabă poruncă, să se facă cislă pe tâte județele, de opti
sute de care, și până
la di ântâiii de Martie să fie tote aceste care strinse la unii
loci, ca să se pâtă- da
la magasie spre a se aduce: transporturile mai în grab
; ăsă au aibă locuitorii
mai multă supărare, ci să aibă fiesce-carele vreme să: se
apuce de lucru pămân:
tului, și să-și caute de muncă spre rodirea pământului. Deci Divanul nu lip-

sesce a serie

și a face dumitale

cunoscutii porunca acesta, ca îndată

după pri:
mirea acestui pitacă, numai decât să se facă de cătră Domnia
Ta cisla” aceștot 800 care-pe fiesce-care judeţii, după starea, lor, și cum mai
fără zăbavă, să se
pornscă cu ună câsii mai nainte porunci cătră ispravnicii
din tâte județele ca
în diua soroculni să fiă tote carele gata, vei socoti însuși Domnia
“Ta, câtil-eată

V. A. Uuncută

394

In

privinţa.

acestori

200

care,

Divanii și orânduirea la, cepistasia»
Vist. Manolache Grădișteanu (1).

-

esistă

nizamuli

întoemitii

de

carelorii, a Divanistului biv vel

că
de scurtă vremea sorocului, la care se cer aceste care; de aceea dâr dicemii, .
pornâscă
se
să
grabă
mare
trebue ca și poruncile să se facă cu strășnicie, și cu
spre a nu se zăbovi

runcei

aceştia».

nici lucrarea ispravniciloră judeţului pentru

1790, Ianuarie

Cod. No. XVIII,

săvârșirea po-

23,

fila 8-9.

ce
Alta. «După însciințarea vistierului Drăghiceanu Greceanu, pentru carele
vel
d-lui
la
răspunsii
sunt orînduite, că nu se potii găsi precum. se cer, s'a făcutii
şi din cele
vistier, că de nu se potii găsi carele gata cu fier se facă orînduială
grabă».
cn
ceri
se
fiindii-că
sănătose,
și
țepene
fiă
să
numai
ne legate cu fierii,
1790, Februarie 16.
Cod. No. XVIII,

fila 29.

(1) Cartea ce sa dată d-lui Vist. Grădișteanu pentru epistasia careloră,
Dela Divanulă, Principatului ţării Românesc, cătră d-lui biv rel Vist. Alanolache

Grădişteanu Divanistuliă.

«Pentru două sute care mocănesci

ce s'aii rânduit

a se face dintr'aceste

12 judeţe pentru căratulii a patru-qecă de mii saci cu ovăsit și două mii butoe
“cu făină dela Focşani până în Bucuresci, cu plată de chirie pe lună câte taleri
60 unit carii, Divanulii a găsitii cu cale pentru buna săverşirea acestei trebi, a
primi d-ta asupră-ți atâtă epistasia carelori ce ai venitii până acum și vori
veni şi de acumi înainte, spre a le primi cu zapti dumnâta, câtit și a socotelei
banilor de plata chirii acestori care. prin mâinele dumitale, cum şi purtarea

de grijă şi silinţa până în sfârșitii a căratului acestei zaharele din Focşani până
aici cu orânduitele care şi cu Gmenii cei trebuincioși ce se vorii rândui lângă
dumnsta.
1. După primirea aceștia, mai ântsiă să cere d-le dela comisia Visteriei
suma orânduelei carelori la care judeţe anume sunt orânduite, şi câte cât dela
fie-care judeţă, și care judeţe sunt poruncite de a trămite carele drepti la Foc-

yani şi cu ce mijlovă, și caro județe sunt poruncite de a veni drepti aici la
Bucuresci ? ca de aici să se trămită dreptă la Focșani să încarce numita zaharea,
din care avemii raportulă dela comisia vistierii, că a și venită, spre a avea

dumnsta scire de unde să ăștepți orânduitele care ce sunt pentru treba acâsta.
2. Pentru ajutorulă dumitale "ţi orânduesco Divanuli și pe, +...
ca să-lii metahirisesci la trâha acesta a carelorii după buna socotâlă a dumitale
şi el să aibă a urma după porunca și povățuirea dumitale,

fiindă cu l6fă ce are

orânduită pe lună tal. . . . Așişdereu să ceri dumnâta dela comisia Visteriei
patru din hoerinași, cari sunt orânduiți cu I6fă dela cămara Crăiască a sluji la
întâmplătârele trebi de acestea, cărora li se va face și dela Divani ajutori, cari
săi orânduesci dumntta

unulă peste câte 50 care, carele acelit boerinaşi are

a

merge de împreună cu carele la Focşani, trimițendu-le dumnsta drepti. la Pitariă
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Și pre când hoerii refusă să coniribulască la greută
țile țărei, ca

Şi țeranii, fiind-că el sunt boeri, ei ceri «Prin
țipuluăs
„adăogire de venituri prin următorulă rapor
tă :
Respunsă

austriaci

ali Divanului cătră Prinţipă, pentru slujbele boerescă
asupra Divanului.

«Rezimându-ne la bunătatea Iălţimei Tele, îndrăsnimii
a ruga pe Inălţimea
Ta pentru venitulă lui vel cămărași, vel căminară,
vornicului Curţii, al lui vtori
armașă, al lui vtori spătarii, al lui vel cupar, al lui
ici ciohodari, ca să le dăPNI
Asanache Robescu,ce este orândaitii acolo la Focșani
pentru încărcatulă acestii
zaharele, ca să le încarce cu zaharea, și iarăși de împreu
nă cu carele încărcate
cu zaharea să vie la drumii până aici, și până se va
descărca zahareaua aici în
Bucuresci, ca iarăși printr'ânsulă să se descaree la magazi
a proviantului, și să

iae adeverinţă dela magazierii pe câte burie cu făină,
saci cu ovăsă aii făcută
„teslimă și în câte cară, care adeverințe să le strângi ori
în mânile dumitale ca să-ți
dai

s6rna.
|
:
3. Acestorii care aii să se încâpă plata chiriilorii din diua
ce se vorii încărca cu zaherea din Focşani, cărora să le socotesci dumnet
a chiriape lună câte
taleri 60 precum s'aii tocmiti, drepti aceea să te ajungi
dumnsta cu numitulă
Pitarăi Asanache

Robescu dela: Focșani, ca să te însciințeze pentru fiesce-care
cărăuşii, câtă și în ce di ai încărcatiiși ati plecatti din Focșan
i dândă numitulii
orânduită fiesce-căruia cărăuşii cfitanță la mână cu arătare anume:
cutare din

cutare judeţii,.
din cutare satii, din cutare câtă, a încărcatit în cutare qi
atâția
saci, s6ă atâtea burie, sub purtarea de grijă cutăruia, boerina
și, precum şi d-lui
asemen€ îi vei da scire când trimiţi de aici carele, cu cine anume
din postelnicei
le trimiţi prin f6e, și când s'aii porniti de aici.
|
4. Fiindă că la orinduiala de suma acestori dous sute care,
a
socotiti
Divanulii și povare ceea ce pâte încărca, fiesce-care cară
dintr'acea sumă de zaharea,-cu măsură și pe puterea dobitâcelorii. De aceea der
țuescă şi să poruncesci orânduițilorii ce merg cu aceste care, a dumnâta să povăgriji ca fiesce-care
chirigi să fie datori a. încărea înb'unii carii câte 30 saci,
ca să potă încărca
în fiesce-care carii și câte donă hutâie cu făină, pentru
care să nu-i ingăduiască
a face zăbavă la călătorie ămblândă încet, cu gândă de
ale trece luna numai
cu unii cărată sâii două, spre a lua plata de 60 de lei,
ci să ămble cu silință
ca fie ce carii să care într'o lună măcarii de trei ori câte
atâta povară.
3. Banii pentru chiria acestori care sunt rânduiţi a se
da dela pr6 sfinți
sa părintele Mitropolită, pe mănăstiri, i preoții, i do sfinția
sa părintele Buzăă,
i dela comisia Visteriei ce vinii de.„pe la judeţe”și dela
d-lui vel -Spătari, cari
implinesce după cisla ce ai făcută Divanulă prin catastihi anume
pe Bucuresci, .
ci der dumntt

a să ceri dela d-lor cu cartea acesta a “Divan
trebuință să dai acumii la pornitulă careloră, cum şi mai peului banii
urmă la
fieş-cărei cete, unde 'vei da dumnsta adeverinţă de banii ce.
primesci, far
dândă. chirigiilorii pe mâna, fie-căruia, să iai dola mâinele lor cfitau
ță cu
porecla, sată
și judeţă, a cărora plată do chirie este alii socoti -dumnsta,

co va fi
pornirea

dumncta

numele,

precum

i.

,
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Uneciiră

vuiască ălţimea Măriei Tele la Divană, fiindii-că acesti felii de venituri era
tot-d'auna câștiguri boeresci, și nici o dată nu intra la veniturile Domnilori, și

fiindii-că fiesce ţeră are veniturile ei în parte ale sâle; cu acâstă bunătate a
Măriei 'Pâle, Divanulii va pute lucra fapta bună la scăpătați, vrednici de aju-

torii,la îngropări, la văduve și la alte locuri cuviinci6se ca acestea; suma este
pr6 mică, iar mângâerea va fi pr6 mare. Și tote acestea faceri de bine se voril
Ghenarie 21.

adăoga la bunătățile Mărici 'T6le»(1). 1790,

“Ne existând

Domni,

nu erai numiţi slujbașii: vel

cămărașii,

vel căminară, vorniculii Curţei, armașulii al 2-lea, al 2-lea spătari,
i Boeril r&mași din Divanit vor să cu....
vel cuparulii, iciciohodaruli
O slujbă a Curlei, dispărută

i

.

muleze veniturile acestori oficil.,..

regimulă

sub

Austriacă, a fosti și

vel cafegiulii. Avaetuli acestei slujbe era. dela cafenele. Abuzivii acesti

veniti, 10 taleri de cafenea, în 1789—90, îl percepu pentru sine vel
aga. Divanulii otăresce în 21 Octombre, 1790, ca venitulii să se percâpă în folosulii culiei milelori, afară de taleri 10 pe lună, cal se
dicemii dumitale mai susă, din qiua ce iucarcă zahareaua dela Focşani şi plâcă

la Bucurescă -şi de aicea înainte de rândi pe câtă vreme vorit face mergândi şi
viindii pânăla sfârșitul căratului. a tâtei sumei de. numita .zaharea are a le

ămbla chiria acesta

și acum. îndată să pornesci dumndta fără, zăhbavă o câtă ce

va, fi gata carele în Bucuresci, ca să plece la Focșani, fiindii-că strigă și se jăluescii
cărăuşii cum că șeâii .de-și perdit vremea, cărora să le dai dunnâta acum înainte
0.
bani pe câte o jumătate de lună, ca să aibă de chieltuială,

6. Sevârşindu-se căratulit de tstă suma” acestei zaharele şi făcându-le
teslimii la magasia proviantului, să aibi dumnsta să-ţi dai sema, la Divană pentru

isprăvirea trebii, ca cu ctitanțele magasierului de. teslimatulii acestori patrudeci

de mii de saci cu ovăsii, şi două mii .butâie cu făină, cu care împreunăsă arăţi
dumneta, Divanului și socotâla banilori prin catastih anume iscălitii câți bani ai
primiti dela d-lui .vel Spătară,

câţi

ai plătită la căratulii

cfitanțele chirigiiloră deosebiti ale fie-căruia, arătândit

acestei . zaharele

cu

și 'adeverințele Pitarului

Asanache, cu diua.ce ati încăreatii fie-care din Focșani și cu vremea

de cândşi

până când'a ămblată acestă chirie, și în câte rânduri aii făcută povară, şi câtă
chilie a luatii fie-care, așteptândii dumusta poruea Divanului. pentru slohoenia
carelorii ; deci pentru urmare spre sevârșirea acestei trebi poţi dumucta a te
ajunge și cu comisia. visteriei,

și cu ispravnicii judeţelorii,; unde sunt orânduite

ateste care, precum și dela Divanii se va da dumitale oreși ce ajutorii și porunci

vei area trehuință, și ades€ să raportuesci. dumnsta Divanului de urmarea trebii
aceştia, puindii silințele dumitale pentru săvergirea fără de zăbavă».. 1790,

lume 14...
Cod, XVII,

fila 205. .

2 = (1) Coa. XVIII, fila 314, -

.
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vorii da ca I6fă vătafului de coşară, organ
isată în interesulă bunei
grije de incendii (1).
i
Lui vel aga Scarlat “Câmpineanu, i se
dă însă îndată o com-

pensare pentru acestii avaetii ce i se luâ.:
Se vede că aga Câmpineanu reclamase că i sa scădutii venitulii.
Deci Divanulii.rânduesce

la Noembre

1790,

antiquo ale agiei?

o cercetare:

care

anume

a

fost-aă

avaeturile

|

|

ab

Dela Dicanulă țeră Roimiânesci, cătră d-lui Stolni
cu Dumitrache î călri
d-lui Stohuicu Niculescu.
«Pentru avaeturile agiei dela vătăjiile rufetu
rilorii din Bucuresci, fiindi că
hotărită dela Divanii, că acele avueturi
pe câtă era în vremea Domniisale
Alexandra Vodă Ipsilant, i a domniisale Miha
i Vodă Șuţul, și a Domniei sâle
Mihaii Vodă Caragea să se dse la dumnelui
el aga Scarlat Câmpineanu, Divanulă
orânduesce pe dumnâvâstră amândoui, ca
nisce
ca împreunându-vă la ună locii, unde aducâ practicoși și cu sciințe de aceste,
ndă şi pe vătașii rufeturiloră, atâtit
cei ce 'sunt acum, câtii și cei ce aii fostii,
bătrâni mai de înainte, şi pliroforisindu-vă dreptu întru adevăr atât din
cercetarea acestora, câtă şi din alte
dovedi, câtii era obiceiul de su da în vremi
le a trei Domnii, după acelii obiceiii
urmându-se și acum să aibă a se da avaetu
lii d-lui vel aga, care avaetii împlinindu-lii dumnsta Stolnice Costandine Nicol
e, după porunca ce ai, să-l faci
teslimiă la d-lui vel aga şi să raportuesci- escul
Divanului». -1790, Noemvyre 15.
Luteberg , feldmarsehal-lcitnant, ot Ronni
e Filaret, Dumitrache * Bană ,
Ioan Logof. Costandin Știrbei.

“Sai

.

(1) Dela Divanuli Prinţipatuluă țtrii Român
esci. Poruncă călră boerii epitropi.
«Dela cafenele din Bucuresci obiceiti era, de
se lua de cătră vel cafegiă pe
i6tă luna avaetii care era venită al săi,
fără de a nu'avea a face nici zapcii
târgului, nici altii nimenea la, acelă avaetă;
acum: fiind că vel cafegiă lipsesce
și fiindi-că stai adeveriti Divanulă cum
că pe t6tă luna plătescii la agie totă
“enfeneaua
câte taleri dece, fără de.a nu fi
a găsită cu cale, ca, acesti avaetii, câte taleriavutii. agia acestă obiceiă ; Divanulti
dece pe t6tă luna de totă cafenua,
să se facă veniti la cutia milostenie

i de obşte, din care să se plătâscă vălafuluă
de
coșari, care slujesce iarăși pe totă obștea,
I6fa lui câte dece taleri pe lună, iar
cei-l-alţi bani să se cheltuiasc

ă cu scirea Divan
văduve care este folosii sufletescii de obşte. Deciului la milostonii de săracă şi
ponincesce Divanulii d-vâstră
ca să luaţiîn scrisii câte cafenele sunt; în“ tâtă
poliți
a Bucurescilor, și. de tâtă
cafenâua să aveţi a lua câte taleri. dece: pe
din care dând pe tâtă luna; vătafului:de coșarlună, care să-i strîngeți la cutie,
ă câte taleri dece, pentru cei-lalți să aveţi a vă da socotela. trecândii și acest
i avaetii ală 'cafenelilori între
cele-l-alte venituri ale cutiei».
1790, Octombre 21.
.
Dumitrache Bani, Ioan Damaris, Matei
Făleoianu.

"Coa, No. XVIII, fila 285,

Istoria Româniloră de V, A. Urechiă,

|

TOM, III. 22%

!

Y. A. Uaccntă
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Boferil âncă ceri regimului
- gralis. din ocnele ţărei:

Aushiaci ca să li se “de şi sare
”

bocrii de a li se da sare.
Cătră Prinţipiă pentru obiceiuli ce ai avutii
că din sarea ce iasă din ocnele
«Cu plecăciune însciințămii Inălţimei Tele,
Domnii dupe vremi, de se
toți
la
ială
acestei țări, am avatii totii-d'auna, orîndu
văduve, sarea cea trebuinci6să pentru
- da la boeră pământeni cum și'la japânesele
stării sâle, care acestii obiceiii s'a
casele nâstre fiesce-căruia după trebuința
şi când era ocnele vândute și când
păzită şi so da de cătră cămărași în toți anii imea
Ta să pine-voesci a porunci
Inălț
pe
ii
era în credință; pentru cate rugăm

de acestii obiceiii din mataculit
la d-lui epistatulit ocnelorii ca să nu fim isterisiți nța caselor nâstre cu acâstă
trebui
pământului nostru, să ne împărtășimaii pentru
din vechime» (1). 1790,-Ghen. 26.
orînduială de sare după obiceiul ce l-am avutii

lată şi dou& pitacuri
„austriace: _

aprovisionarea

pentru

a oștirek

cu sare

|

rului Ghiurghiu, că
«Cătră Căminariti Hagi. Moscu. După însciințarea Vistie vângare aii îndepentru
ţa,
Ialomi
ul
judeţ
este trebuință de sare la Jagării în
ce vor cădea mai apr6pe
stulare, i se poruncesce a griji de acesta și dela Ocnele
sare ostașii, și de n'are
e
să trimiţă sare cu îndestulare la lagăaii, ca să cumper

“mijlocii de cară să serie Vist.....,

ca oni din carele lagărului, stii din județii

|

să trimită să o încarce».
«După

orderulii

pr6

Inaltului

sa
Prinţipii”

făcută poruncă

la Căminariă

i, și Ocna Slăniculii
Hagi Moscu, epistatulii Ocnelorii, ca să scstă sare din destuli
spre a se scâte sare
acum era închisă să se dâe întru ajutorulă celor-l-alte

ce până
se facă vre-o risipă din folosulă
de ajunsi, adecă 200 sâii 300 de cântare, şi să nu
uța acestui lucru, să se
trebui
la
face-o
ce-i
cămării împărătesei, iar cheltuiala
5 Iulie.

dea din banii venitului ali Ocneloră și ali vămii». 1790,

boeril
Şi o dată porniţi în acestă dicecțiune, de ce să nu ceră
lori se
Divaniști şi alte privilegil? In interesulă aprovizionărei oștiri
specia. De
opresce vindarea în țâră și exportului viteloră de totă
boerilorii le vine în minte, să ceră

grabă

administraţiunei

scutirea boerilorii de așa proibiţiune. “Ţăranulă, omuli
nu

va

cumpăra,

s6i

vinde

o vită,

măcar

ori ce nevole

austriace

din prostime
ari avea...

e şi preoţii ..
Boerulii însă, va. puls face acâsta, de asemens mănăstiril
(1) Cod. XVIII, fila 316—347,
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aclulă acesta ce dămii în notă aci, mal

este amesteca

tă. și
altă disposiţiune, iar ca escepțiune,
pentru boeri, «Cel ce se întâmplă
în vinovăţii și greșeli» urmeză a
se pedepsi cu bătaie...... «Dar

fiindă-că între cel-l-alți proști potă. să,
cadă la vre-o vină şi vre-uniă din cel de cinst

e, cari nu se cuvine a se pedepsi cu
bătaie, Divanulă
a socotiti că acela să se osindescă
cu strafă, după măsura vinei
lui, care acestă strafi s'a făcutii veni
ti la cutia milostenier> (1).

a

(1) Eată acestă actă::

Publicaţii la 12 Județe, și una la Cami
naru Dloscu Pentru vile a fi opriţi
lăcuitorii
să vândă şi negustorii să cumpere.
|
cXLăria Sa prâ Inălţatulii Prinţip, porun
cesce prin luminată orderulă Inălțimei Sâle, ca nimen6 din lăcuitori să
nu aibe voie a vinde vite, căci cu acest
a
să pricinuesce mare stingherâlă la trebu
incidse care şi vite de slujbă, şi cum că
acestă vole este să

o aibii numai partea boerâscă și bisericescă,
care nu dati care
la trebuinţa oștiriloră, a-și vinde vitele lor
ce voră avea, de prisosă, și cum că
pentru ca să fie îndestulare în țeră,

atâtă pentru hrana oștirilori, câtă și pentr
u
trebuința țării, poruncesce Inălţimea Sa,
ca dela Qi ântâiă a lunii viitâre, după
carindariii noi, să fie oprită a nu mai
trece de aită, nici la Ardeal. nici la Banat
niscareva ite: boi, vaci, oi, sâii capre.
Deci după înaltii orderulă Tnălţimei Sâle,

vă poruncesce Divanulii să fiți următori şi
atâtă la, toți lăcuitorii și negustorii de vitedupă ce veți publicui acâstă poruncă
i la vameșii târgurilor, câtă mai
vârtosu la vătașii plainnloră, să aveţi
apoi purtare de grijă, ca nimen6 să nu
cuteze printr'ascunsii a face vendare, căci.
şi celii ce va vinde se va osândi și
- celă ce va cumpăra va păgubi și va
lua

şi
vite de aică din țâră cu totuli să fie opriți pedpsă, cum și pentru de a trece
. Pe lângă acâsta vă mai însciiuțămiă,
că la.,.. ale lunei aceștia s'aii trimisi
d-vâstră publicaţii peutru cei ce se
întâmplă în vinovăţii și greşeli de a nu
se globi cu dare de bani, dâr tiindă-că
între cei-l-alți proşti potii să cadă la vre-o
vină şi vre unii din cei de cinste,
care nu se cuvine a se pedepsi ca bătaie
, Divanulă a socotită ca numai acei
să se osândâscă cu strafiă după măsura
vinei lui, «care acel strafii s'a făcută
veniti la cutia milosteniei de oște, ci dâr
așia să urmați și să aveți a însciința,
Divanului pentzu unii ca acei vina luj și stare
a și părlegiulii întru care se află,
dreptii într'adevării, după care să socotiți
câtit este cu_cale a da după vinovăția
lui, care să-i și împiiniţi și să-i trimeteţi
„scrisă, ca să se d6e Ja cutia de milostenie drepti la Divană, cu însciințare în
fără de a nu se tace alte urmări în
potrivă, s6ii a se mistni acestă veniti
ali cutiei.
Veţi sci că acum într'acestii
clasă veni ală duoilea orderă ali Inalt
ului Priuţipă prin care întăresco fârte
strașnisii porunca oprirci a vîndărei vitelori
cu hotărire do a nu avg nimenea
voie să cumpere vite dela lăcuitori, căci
de se va face împotrivă aveţi a cădă în
mare osîndă de pedâpsă, iar ori negustori,
sâii liferanţi, adică cumpărătorii impăTătesci de se va întâmpla a âmbla să cumpe
re, să uibă voie numai dela mănăstiri boeresci, popi ce oră fi având de
prisosă şi de vindarea, cărora li se vori
da păşuşurile cele cuviinci6se

fâra de plată;

așișderea

întăresce

Ivălţimea Sa
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Sub totă regimul austriacii, noi n'ami aflati renoire de priviie 1790.
legi! pe la mănăstiri. Posedămii uni singurii -actii din 19 April
lemnarii
în favârea mănăstire Radu-Vodă. Se scutescit de beilicuri
“şi zidarii, cană lucră la monăstire :
aga, după
«Sta făcutii pitacii cu poruncă cătră dumnâlui vel spătarii i vel
lele
chereste
supăra
se
jalba lui David, epitropulii mănăstirii Radului Vodă, a nu

la beiliși alte trebuințe de lucru mănăstirii, care le va avea toemite a se lua se supere
nu
să
josii,
mai
ră
însemna
se
ce
zidarii
i
curi, cum și pentru lemnarii

iconomisâscă
la, fie ce beilicii, fără de numai când va fi o trebuință grabnică, să
supue după
să-i
lemnai
pe
şi
2 nu rămânea nici lucru mănăstirii josii cum

meșteaședemântii a lucra, ca să nu găsâscă pricină cu beilicurile și să facă alte

șuguri și înșelăciuni mănăstirii» (1). 1790, Aprilie 19.
Lemnavii : Manole Grecu, Oprea, Manea, Sima,

Gheorghe, Ioan, Stoica, Marin.
Zidariă : Dumitru

'Tipografu,

Ioan, Dinu,

Dumitru,

|
Stoica,

Petre,

Ștefan,

Gheorghe, Paraschiva,

Nicola, Sandul, Ioan, Petre, Neacșul.

Din causă că toți lemnaril, dulgheri, se requisiționaseră la
a se
lucrulii podurilorii pe căile de comunicaţiune, era forte oreii
|
afla meșteșugari de aceștia în Bucuresci (2).
Amă dist că scutiri deosebite, or reînoiri de mil la mănăstiri

e 1790:
nu a făcutii regimulii Austriac. Adevărati că în 23 Ianuari
a da de
«Sati făcută Pitacii la pr6 sfinția sa părintele Mitropolilă,
a-$
scire tuturorii egumenilorii și epitropilorit mănăstirilori, spre

câștigate în
oprirea, trecerii, gicândi că pote să se întemple cu nume de lucruri
de aici
capre
și
oi
vaci,
boi,
cai,
liniscire
cu
acelea
ţările
răsboii, a se trece în
a nu
de
cămărei
paguba
din ţâră şi totii cu acestă numire să se pricinuiască și
acesti
ț6ră
din
eşi
nu
a
oprite
sunt
plăti nici vamă, de aceea. der cu totulii
galbeni şi cu
felii de vite, atâta numai caii cel ce vorii fi de preţii peste 30

der să
adevării că sunt câştigaţi la răsboiii, aceia să fie slobodii a-i trece, ci
20.
Maiii
1790,
.
plaiuri»
de
vătașii
întăriți strajnicii paza. acâsta, mai vârtosii
,
(1) Cod. XVIII, fila 106.
(2) «După raportulii dumnâlui vel Vist. ce a însciințatii dumnelui vel Aga,
că nu mai pâte găsi dulgheri să lucreze la trebuințele spitalurilorii şi la. casele

dumnţlui Vornicului Văcărescu, s'a datit poruncă cătră dumnâlui vel Vist. ca din

73 de dulgheri ce sunt arătați în fie, să facă trei cete, cea d'ântâiii câte 20
să
dulgheri care să se ine după analoghia ce va găsi dumnâlui cu cale, și

lucreze câte 3 qile de rândii, apoi să se schimbe să intre altă cttă».
Cod. XVIII, fila 118.

Iszonra RomâxsiLont

arăta

hris6vele i sineturile

înolască»(1).

de

milele

|
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ce va, fi avendi, ca să și le

Acestă poruncă m'avu însă nici o consecin
ță. Din respectul bisericei nu aflămit decât unii act de cons
tituire de I6fă pentru preotul
duhovnici ali pușcărie! (2) şi-o curi6să
notă a Divanului cătră «Inalta
Crăiască

gubernie a Principatului: Transilv
aniei în scaunulă,
cetăței Sibiii», cerând restituirea dela
ună preotii dela. biserica grecescă din Brașov a capului st, Acsentie
, dela mănăstirea. Cotroceni (3).
(1) Cod. No. XVIII, fila 6—7,
(2) Porunca ce sa făcută în dosulă Jălbii
popi Bavbu duhonică ot
pușcărie și în dosul anaforalii d-lui vel
Armașă, ca să i se die Icfă dela Visterie
câte taleri 5 pe lună.

<Fiind-că s'a adeveritii Divanul și dela

Comisia Visteriei cum că a avută
preotulă, duhovniculii pușcărici, 16fa acâsta,
și fiind-că după slujba sa în caro se
află cu primejdia, vieţii lui, i se cade cu
tâtă drepratea a-și av6 orânduiala ce
a avută, poruncesce Divanul dumitale vel
vist, ca din veniturile țării să i să
d6 pe tâtă luna câte acei taleri cinei 16fă,
aședendulii în catastihuliă lefilorii, de
care nu suntemă la, îndoială că şi Măria Sa
pr6
voire va primi acâstă puțină I6fă, ce cu îâtă drepta Inălţatuli Prinţipă cu bună
tea, se cuvine numitului Preotii ;
aşişderea poruncesce Divanulii, ca săi se păzâs
că şi privileghiulă scutelii de ori
ce
dări și angarii» 1790, Mai 17,

Intenberg, feldmarșală-leitnantii,

stantin Știrbei, Matei Fălcoianu.

5

ot Râmuie Filaret,

Ioau Damaris,

|

Cou-

(3) «Cătră Inalta Crăjasca gubeinie a Prinţipatu
lui Transilvaniei, în scaunul
cetății Sibiului, însciințare după arttarea
co a făcutii la Divan Ignatie Egumenu
mănăstirei Cotroceni de aici de lângă politi
a Bucurescilor, ce este închinată la

obştea mănăstiriloră ot sfetagora, cum că unii
sfetagorețulii dela mănăstirea Cseropotamulii, ceeromonahii şi duhovnici, Hristofor
de mulți ani se află preotii slujitori la biseri
ca grecâscă a companiei din Braşov, a fostii
primiti în păstrarea
sa, prin mânele dumisale vel Ban Ghica”
Divanistulii, în cea-l-altă răsmiriță trecută, capulă sfântului Acsentie celii noi și
mâna, sfântului Acsentie celii vechii,
trimis
e

de aici dela

egumenulii ce era la numita mănăstire
Cotroceni; dintr'acăruia
păstrare cădândi aceste : sfinte mâște la mânel
e sfinţiei sâle părintelui episcopii
Ardelului Chiru Gherasim și se află și acum
sub pecetea sfințici s6le; pentru
care aii adusii egumenulii Cotroceanu, la Divan
i, dovegi înserisii dela toți părinţi
sfetagoreți câți se află aici, anume sfinția
'sa părintele archiereti Chir Gregorie
Stavropoleos, cuviosulii arhimandrit, David
, epitropuli mănăstirei Radului- Vodă
și cuviosulă archimandritii Chiril, egumenulii
mănăstirei Mihaii-Vodă, cum că
aceste sfinte mâște nu aii fosti

„Menulii menăstirei Cotroceni

ale numitulului Hristofor, „ci trimise dela eguîn păstrarea șa pentru turburarea vremii,
ca când

V. A. Unecuă

|

342

" Administraţiunea Austriacă, în: țera Muntenâscă este 'anevoie de
a se

califica în două

vorbe;

în

ea

genere

lasă să subsiste vechile

deprinderi și obiceiuri.
Mal înainte

Coburg

de (6te

are administraţiunea

mai trămisi

dela Viena

aci,

să amintimii

din noă,

Tugut

nu numal

administraţiune

ț&rii, ci că pentru

şi pre Baronul

că

sa

și consiliarulu împără-

tescă Raiceviet. Namii aflati nică unt act de administrare semnatit de.
acesta, dar mai aflarămii semnaţi adese și pre duoi cancelariști al
curței și al statului, pre Marchelie și Raab. Ami vădutii pe Raab
numită în comisiunea socotelilor. Toţi aceştia primiaii lefl și tainuri

dela visteria țăril (1).

|

|

|

«Prinţipul» av6 cancelaria . proprie, la care dela 1 Mal, 1790
stilii noii, funcţiona unii cancilaristii român anume Dimitrie și uni scriitor Anton fon Fișer Mazuvcovică. Primului i se plătiă 25 taleri
Dise vorii cere iarăși să le dâe, precumii și d-lui vel Bani Dumitrache Ghica
acumil
fiindi-că
și
i,
Divanulu
vanistulii asemen6 dete mărturie și pliroforie
Inalta
se cerii acestea "de părinții sfetegoreți, ca unii lucru al lor, pohtesce pre
Ard6lui
episcopu
i
părintelu
scle
sfinției
însciiaţa
a
scă
bine-voia
să
ca
gubernie,
cartea
aduce
ce
epitropii,
liă
jului spre a da âceste sfinte mâşte la orânduitu

acâsta, ca să le trimită aici cu siguranță, la loculii lor».
Cod. No. XVIII, fila 194—195,

(1) «După orderulii pr6 Inălţatului Prinţipiă, pentru Escelenţia Sa Baronulii

'Tugnt, i consilierulii Impărătescă Raiceviciu și eci doi canţelariști ai Curţei și
ai Statului, d-lor Marchelie și Raab, ca să li se dee pe Qi, pentru Escelenţia Sa
câte
Baron Tugut, 12, pentru d-lui Raiceviciu 6, la doui canțelarişti de fie-care
d-lui
cătiă
pitacii
făcut
s'a
care
după
orzii,
de
i
fenii,
patru adecă porţi6ni de

vel Vist, ca întocmai să d6e acele porţi6ni dela qi ântâiii a lui Martie».

1790,

Februarie 25.

Cod. No. XVIII, fila 35. (Vegi și pag. 327).

Porunca ce sa dati cătră d-lui cinst. vel Vist. în dosulii copiei d-sale
sinior Afarchelis, ofichăluli Dnptrătescă, pentru tainulă, d-scle.
«Vei vede d-ta nota d-sale Sinior Marchelis ofichialulii Impărătescii, cum
luminatului Orderii alti Mării Sele pre Inaltului Prinţipă, și să
cuprinderea
şi
aduci d-ta pre Ispravnici să-i întrebi, cu ce cuvintii să împotrivescă a nu da

acestă orânduială de orzii i fănii, și de ai altă poruncă împotrivă să artte, iar
de nu, datori sunt după Porunca Înaltului Prințipi, a urma și a da deplinii

“acestă orănduială».

1790, Sept. 6.

Cod. XVIII, la 253.

Ironia

Şi celui din urmă

(Mazurcovici)

Nomânironă

35

313

taleri pe lună (1). Acesta se vede

din «cartea, pentru l6fa ce se orândueşce la unii canțelistii
şi unii scri-

itorii de la Escelenţa sa generali»,

mănesci cătră Comisia

dela Divanul Principatului țărei Ro-

Visteriej.

|

Chiar din întitulatura actului de sustii se vede, că pentru
adminis-

rațiunea, financelorii țerel era rânduită o comisiune, qisă <a

Viste-

viei». În acestă comisiune întră și Raab, de care amii
grăiti mai susii,
“ Comisiunea ave condicarii specială pentru t6te lucrări
le sele.

Divanuli compusii din boierii și prelați deja numiţi de
nor
mal susă, era esecutoruli ordinelorii lut Coburg și ali celor-l-aţi
capi
trămiși dela. Viena. De-altmintrelea Divanul ţine, ca şi în trecuti
,

condică

de tâte lucrările

sâle.

In Iauuarie

1790, Divanulii

Coburg rânduirea logofătului Raduc, ca condicarit (2).
Rinduirile

în slujbe la județe,

le făcea Divanul,

mal adese după indicaţiunile capilorii Austriaci. |
(1) «Măria Sa pre Toaltul Prințip, după

marşal-Leidnant Baron fon Enţenberg poruncesea

reportuli

dar

ceru lui
negreșitii

|
Escelenţii

prin luminatit

Sale

Orderuli

Feld-

i Inălțimi Sale, ca de la qi ântâiit de Maiti după calendarul noii,
să intre la, 16f4 cu
totii

25 pe lună ună canțelaristii anume Dimitrie, ce slujesce la
“celenţei, și osebitii să intre -la 16fă şi altii trebuinciosii scriitorii canțelaria Esla canţelaria
Escelenţiei
Sale, anume Anton fon Fişer
27 ale lui Maiă după calindaruli noii,
jăscii, pentru care poruncesce Divanulii,
în catastifu lefilorii și a li se da hotărita
Cod. XVIII, fila 159,

Mazurcovici, cu toti 35 pe lună, de la
spre a li se da, aceste lefi, fiind-că slusă bine-voiască, .cinstita comisie ai aședa
16fă dela numitele dle», 1790, Maiă 22,

(2) Câtră Prinţip, dela Divan
«Iasciințămii Inălţimei Tele, că la Divanulii celii mare este mare trebuinț
ă
de unii condicarii cumii este la Comisia Visteriei, deosebiti, numai
la trâha
acâsta, adecă ca să ție condica Divanului și să fie cu grijă de a se
trece tote
luminatele Măriei "Tele ordăre și raporturi ale Divanului și or-ce poruncă
și cărți
să dai dela Divanii afară în țâră pentru ori-ce tr6bă. Pentre care nu
lipsim cu
plecăciune a ne ruga Măriei 'Tale, să bine-voesci a să orândui unul co
va fi vred- nică, anume Răduc logofătă, căruia să i să orânduiască dela Măria
Ta 16f4, câte .
taleri 30 pe lună, cum este și ală visteriei,» 1790, Ianuarie 18,

Cod. No. XVIII, fila 345,

”

.
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Austria av6 dout

categorii de amici

can

pre

ţin€

să-l

resplă-

tâscă și în favârea. cărora intervinea pe. lângă Divană. Ori erai indiviQi, cani ajulaseră în unii: mod Gre-care, descinderea în ţ6ră a oștirel Austriace,

ori botării pre cari voia

căpătuiască

să-l

cu

slujbe.

Așa în 4 Ianuarie: 1790, după ordinuli lui Coburg «s'a. dati cartea
Divanului lu Panait și Ion fraţi sin Dămian vătaful i Radulul Bărleanu
de la satulu Brăesci jud. Buzău, pentru slujbele ce aii arătatii la, ve-

nivea, armelorii chesăricesci, să fie apăraţi de tote orânduelile și dăzile ce vor fi pe țâră (1).
Tnia, din bolări se făceă. cunoscuți

prin judeţe. Eată unii exemplu:
«S'a dati cartea Divanului,

că sta vânduitii dumnâlui

Austriei, însocindii Gstea. lori

E

cu poruncă cătră dumntlor ispravnicii Ialomiţei, -

Ghiurghiu,

şi

lângă Escelenţa Sa gheneralii Horvat,

slujitori
dumnâlor să-i de totii felulii de mână do ajutorii cu mazilii breslasi i

de ajunsii la cele ce va av6 trebuință, și de va fi trebuință să fie și unul
dumnâlorii ispravnicii lângă dumnâlui».

1790, Aprilie 27,

din

aa

La. fila 36 a, cod. No. XVIII, din timpul regenței Austriace, aflu
asemenea că, «după orderulă pre Inaltului Prinţip sa făculi pitacii

la d-lui vel Vist. pentru Constandin Duca, pentru care voesce pre
Inaltulii Prinţip, ca unde va. fi prilegiu, să se orânduiască Ispravnicii
la vre-un judeţii și-l curtenesce către Divan». 1790 Februarie 24.
Câte odată Divanului cutâză să resiste la unele ordine date în.
favârea, vre-unul bolăr de a fi. rânduit în slujbă, oul pentru a des- titui pre unii altul. Eată unii casu:
- cAmă

primiti luminatali orderulii Inălțimei Tele, dela Fevruarie 1], prin

care ni se arâtă cu mâhnirea Inălţimei 'Tâle, cum că Divanulii n'a fostii următorii
la luminatulii orderulii Inălțimei Tele ce s'a dati dela No. 38 pentru Ioniţă

Drăgănescu dela Vlașca, ca 'să se sectă din isprăvnitie, ci am făcutii împotrivă
axătare. Pr6 Inălţate Domne, noi nu cutezămii la nici o luminată poruncă a
Inălţimei 'Tâle, a ne arăta neurmători, ci fiindi-că s'a întâmplat de a veniti
aici Armașulii Nicolae, ce este rinduitii epistati să facă vasele podului, a arătatit
că wa fostii Ioniţă Ispravniculit pricina de cusurulii lemnelorii podului, ci altă
pricină a fostii, unde aflându-se aici și d-lui cinstituli Maiorul ce a fostii răportuitii pentru Ioniţă Drăgănescu, aii mersi Paharmniculi Alexandri, socrulii numitului oniţă de a grăitii cu d-lui, iertându-i greșcla, i-a dati făgăduință că v-

văportui de acolo Inălţimei Tâle

(1) Cod. No. XVIII, fila 5,

spre a-i da iertăciune. Acum dar, după lumia

IsroRiA RomâiLont
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natulă orderuli Inăilţimei Tăle, numai decât lipsind
pe numitulii Ioniţă într'acest;
ceasii am făcut și ispravnic în locul lui pe Vtore Vist.
Răduc. Fărcășanul, căruia
j-amit trimisă și cartea Divanului de isprăvnicie, și
osebită poruncă pentru graba,
lucrului vaseloră podului» (1). 1790, Febuarie l

Regimul Austriacă caută a-și apropia și pre boleril
pribegiţi în
Turcia și pe alurea, din timpului lui N. Mavrogheni.
Eată unu actă

relativii la familia” Filipescilor :
<După

_

Orderuliă pr Inalțatului Prinţipă dela 27 ale lunei
aceştie

pentru
coc6na Smaranda și Zoiţa Filipescilor, ale cărora boeni se
afla în ticăloşie surghiuniţi, ai făcută rugăciune Mării Sale să nu li se
supere țărani, ci să-i lase
să fie pentru slujba d-lor, stat poruncit prin pitac la
d-lui vel Vist. că fără de
a se pricinui ne isprava la binele obștiei, și la slujba ostăşas
că, să le facă UŞUrare și ajutoriulii acela ce va fi prin putință». Februarie 92,
|

unulă

Din propria sa, iniţiativă Divanului încă intervine

din miniștri, în favârea a câte uni

pe

lângă

personagiii. Așia

vre

în Fe-

“vruarie 15, anulă' 1790 «după rugăciunea ce în scris
a făcut Divanului
biv. vel. Ban lenacache, sau făcută r&spunsii la
d-lui vel Vistier, ca

să se orindulască filulă d-lu! Banului Ispravnici la
uni judeţii și în
loculii ce va, găsi cu cale să răportutască Divanului» (2).
Unele numiri în funcțiunile județene le face Divanul
după gă-

„Sirea cu cale a ispravnicilori

respectivi:

"

«S'aii făcutii răspuns la Ispravnicii Buzăului

|

pentru Dinul, ce ai fosti
vătafii la plaiulă Pârscovului și după arătarea d-lor s'a
orânduit în locu-i Petre
Matei; fiind-că și cel-l-alti iar după arătarea, d-lor
s'a orândauitii, să caute să nu
fie şi acesta ca, cel-l-altii»(3), 1790, Februarie 24,
|

„Ox și câtă umbră de. autoritate mal lasă regim
ulă Austriacii
Divanului de boiari ală țărel, se găsiră unia boteri, cari nu
mal vorii să
scie de acesti divanii. Așia aflămu, bună 6ră, un rebeli
contra Divanului, în Ianuarie 1790, pre Postelnicult < Hleruţ
ă _Bocșănescu ,
numiti în actul următori :
i

Cătră Prinţip pentru Hieruţă Bocşănescu Post.
câm vEqutii luminata, poruncă a Inălţimii 'Tele,
ce s'aii datii pentru Heruţă
Bocșănescu Postelniculă, ca să-și ccră în scrisii
ertăciune dela Divanii, şi să să
- osândâscă cu închisâre de trei dile în casa lui;
mulțămiţi' suntemii Măriei 'Tâle,
PN
ț

I

(1) Cod.

No. XVIII, fila 332.

(2) Cod. No. XVIII, fila 28.

(3) Cod. No, XVIII fla 35,.

|
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pentru care aducândit pe Heruţă în Divanii i s'ait citită întru auqii luminatulii
orderii a Inălțimei "Tele, ca despre o parte să-și cun6scă greşala, şi să urmeze

poruncii a-și cere iertăciune în scrisii; despre altă parte să ne arăte pe Polcov-

nicii anume și unde se află, ca. să trimitemii să-l aducă spre a intra cu diusuli

în judecată, să-i căutămii dreptatea ce are cu acelii Polcovniciă, care. și dintru
ântâiii acesta, i-amii qis-o fără de a nu-l opri, nici a-i cere zapis pentru pol-

covnicii, și elit iară-și următori n'ati fostii, pici iertăciune a-și cere în scrisă, nică

pe Polcovnicii a ni-li artta; drepti aceia s'ait pusii aici la caraula Divanului
pănă să-și câră, după luminata poruncă Mărici Tele, iertăciune în serisit spre a st

întârce asupra lui necinstea aceea, care o ceremii de la Măria Ta, fiind-că cinstea

Divanului este cinstea Măriei T6le» (1). 1790, Ianuarie 19.

Cum nici regimul Austriacă, nick Divanulii nu puteai da slujbe
tuturoră boferilorii, cei rămași afară din budgetulii țărei, dipă obi-

celulii lor, grălaii de răi pre Austriact și lăudaii administraţiunea
vusâscă dela Iași, orl nu deșertaii antecamerile .capilorii Austriaci,
făcându-le

dile rele, ca solicitatori

de slujbe.

E

probabilu

chiar,

că

unia din ei, nemulțămiţi că nu capătă slujba dorită, erai. gata de a
conspira acum contra Austriacilorit, cum conspiraseră altă dată contra
lui N. Mavrogheni. De aceea Austaiacil i6ii unele măsuri de ordine poliţie-

nâscă, interesândi liniştea și buna r&nduială a. ţăreă. Intre acestea fu
şi isgonirea

din Bucurescl

a tuturori holerilorii, cari 1vav6ă

slujbe,

irămiţendu-i pre toți pe la moșiele lor. Nu-l vorbă, pitaculi-cu acestă

disposiţiune, se întemeeză

pe nevoi igienice ale Capitalei !...(2).

(1) Cod. XVIII, fila 344.
(2) Delu Divanuli Prințipatulă ţărcă Românesci. Poruncă cătră d-lui
“
“
vel Spătară i d-lui vel Aga.
«Măria Sa pr6 Inaltulii Prinţipă, prin luminatii orderii Inălţimei S6le, poruncesce pentru toți boierii i boerinași, ce se află în Bucuresci, câţi nu sunt la
slujbă, ca să li să dâe de scire, și să fie siliți a cşi afură pe la moșiile lor,

căci din mulţimea și: multa adunare a norodului în Ducuresci, să pricinuesce na

munaă scmpătate, lipsă și ne ajungere la tute ci și bolele se înmulțescii, acon mai
pârtosă în vreme căldurosă de vâră; deci după luminatii orderulii Inălţimei S6le,
Divanulii poruncesce d-râstră, ca să însciințați porunca la toți, câți sunt fără

nici o slujbă, sâii trebă în Bucuresci, și să-i siliți ca negreșşitit să iasă afară fără
de zăbavă, şi să arstați Divanului de urmarea poruncii». 1700, Iunie 13.
Enteberg, gheneral-feld-marschal-leitenant, Dimitrie Bană, Răducanu
tineanu, Râmnic Filaret, Dlarchelic.
Cod. No, XVIII, la

196,

Slă-
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Mesura acâsta, contra, boterilorii fu precedată

contra călugărilorit streini... Pare-se că vinea
ă

.
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de o altă măsură

pre mulți, cari făceau

— la adăpostul rasei— meserie de spioni. Mitropolit
ul — de sigură

la intervenirea lui Coburg, orl a lut Tugu
— t
cere Divanului asemens |
poruncă de oprire de intrare a călugărilori strein
i, la ocasiunea is0-

nirei

din eră a lut Iosif Proin-Radulciotul ȘI Diaconul Eugen
ie (1).

DI

(1) Eată ordinea adhoc:

<A

cetitii Divanulii acâstă însciințare a pr6 sfinții sâle Metrop
. și s'aii
găsitii cu cale socotâla prâ sfinții scle, şi de trebuin
ță, şi eata pentru Iosif
Proin-Raduliotul și Diaconulii Evghenie ce aii fostă
i de aici pentru ale
loră rele urmări, și ai cutezat a se întârce iarăși aiciizgoniț
în
țâră
fără de scirea şi
fără „de voia Divanului şi a pre sfinții Sele, s'a făcutii
poranca Divanului cătră
d-lui vel spătariu, ca să-i rădice în pază să-i trimiță
spre a-i seâte afară din

hotarele ţerii, unde aii fostă făcut surghiunţi, dăndu-se şi
porunc

ă Ispravnicilorii
mărgineni de a nu-i lăsa altă dată a se mai întârce
, nici să calce mai multi în
pămintulii ţării, iară pentru cei-l-alţi călugari ce se
vorii întîmpla de acumiă
înainte a veni aici în A
întocmai după cum ati găsită pr6 sfinția sa cu cale,
s'aii făcută poruncile
Divanului și-cătră Ispravnicii județelorii margeni și cătră
Vătașii de plaiii, ca nici de cumii să nu-i lase a intra
în ţsră pre călugări, ci poprindu-i la hotari și

cercetându-i cine sunt, de unde sunt și din ce loci vine,
şi cu ce tr6bă și unde cere să mergă, să însciințeze Divanu
tândiă pr6 sfinției vâstre de vorii fi primiţi de sfinţia ta a lui, şi Divanulă ar$veni, așa li se va da *
slobodenie, iară de nu, voră
fi popriţi,

Cod. XVIII, fila 67.

izgonindu-se înapoi».

Di

Șepte cărți toli, după acâstă hotărire la Slăm-Râmnic,

1790,

Buze,

Martie

20.

Saac,

.
Prahova, Dămboviţa, Aușeel și Argeş.
«Pre sfinția Sa părintele nostru Mitropolitulii țări ati
însciințată Divanului
dela 15 ale lunii aceștia, pentru mulţimea călugărilori
şi nesciuţi de unde sunt, și cu tr6bă și ce felii dei străini, cari ne cercetaţi
Gmeni sunt, vină în ț6ră
slobogi, din care pote unii să fie goniți din locuril
e lori de 6meni rei, pentru
care sfinția ta ati găsitii cu cale, unii ca aceștia ce
pătâii și ne sciuți, să fie opriți şi ne primiţi aici, și sunt fără de nici uni căsă lips6scă acestii răă obi-ceiă, mai vărtosă, acumă într'a

câstă oreme, cerândii prea Sfinţia, sa ca de acumii înainte să se facă âutei- cercetare la hotarit unora ca
acelora, care acâsta găsindu-o
„Şi Divanulii cu cale şi de trebuință întru acâstă vreme,
iată să poruncesce atât
d-stre, câtii și vătașilorii de plaiă, să aveți purtare
de grijă, de acum înainte, şi
cândii să va arăta, vre-unti călugării, veri din ce parte
ale vecinătăţi, oră străinii,
ori pământenii, oprindu-lă, să-l cercetaţi cu deamă
runtuli, ori străinii ori. pământui, cine este? de

unde este și la ce vine? şi făcândti însciințare Divanului,
după porunca ce vă va veni, veți fi următori, ori al slobod
i să vie, ori a nu-li
lăsa. să intre în pământulii țării întorcându-lă înapoi;
căutaţi însă de fiți următori,
că apoi veţi av€ a răspunde». 1790, Martie 20,
* Cod. No. XVIII, fila 68.
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“De siguri asemen6

mâsuri interesai

de aprâpe mersulii

r&sho-

iului. Toti cu vedere la resboiii, în timpulii nouel campanii din 1790,
aflimă date de Divan ordinele următâre, oprindă, în Aprilie 25, și
mal departe orl-ce comunicaţiune a ţârel, a comercianțilorii și de
or-ce natură

cu cei de preste Dunăre.

Eată aceste două ordine:
«Poruncă

cătră

d-lui vel

Spătarii

şi

cătră d-lui vel Aga,

fiindi-că

sa

apropiati vremea de a eşi oștirile afară la, lagheii, să însciințeze la toți de obște,
că ori-câți vorii fi arândii până acum comunicaționi, și alișverișii la marginele

Dunării, de acum înainte să conteneze, ca pici să ducă, nici să aducă mariă, nici

pentru altii alişverişii sâi trebuinţă, căci ori-care se va prinde, tâtă marfa aceea
se va lua și se va și pedepsi, iar de va fi altulii cu târgulă și cu Ocna se va

pedepsi; să nu găsâscă vre unulii pricină că n'a sciutii». 1790, Aprilie 25.

«Poruncă cătiă Căminariulii Hagi Moscu, cum că toţi cei ce se află cu
trebi de vămi și cu altă alișverişii de negustorie, ori de altă comenecaţioni cu

marginea Dunarii, trebue să se tragă,
să arate d-lui pe toţi cei ce vor fi
tzebi de vămi și de ale ocnelori la
se află, în ce județii, și cu ce tr6bă
de zăbavă». 1790, Aprilie 26.

Cu referință la vân,

fiind-că, este să iasă oștirile a lagării afară,
orânduiți, prin fâie anume Divanului, ori la
scheli, împreună cu 6menii lor, şi-la ce locii
este orânduitii? care aritare să o facă fără

dămi în note o colecţiune însemnată de

documente, unele relative la arendarea lor, la condiţiunile

de aren-

darea lor, altele artândi ce articole nu se puleaii importa, ori exporta. și în genere măsuri luate pentru regulata percepere a. vămilorii

din tâte părțile țărei românesc (1).
(1) Dela Divanudi Prinţipatulai ţerii Romănești.

Poruncă, cătră d-lui

„Camin. Hagi Doscu epist. vămiloră.

«Pentru tvebuinţa, obștei spre a fi săi din

este cu cale a

de aici,

destulii la luminările

fi popritii totii săuli, să nu iasă afară

din ţâră, nică

de

cumă,

pănă nu se va face îndestulareşi împlinire de suma c6 trebuinci6să aici ; drepti
ac6

Divanulii

poruncesce d-le,

că câte seuri se află aici acumii, și pe

afară și

vorii vr6 ca să le râqi ca să le întrâcă în alte părţi, d-ta să nu dai nici decumi
voe de a se rădica, nici Tescherele de trecătâre, până cândii cumi

qisemi, se va

face îndestulare trebuinți ce avâmit aici, de care cumii că s'aii făcutii îndestulare. trebuinții, atunci numai să te încredințezi d-ta când vei vedea adeverinţă
în scrisă a d-lui Biv. vel Stolnicii Constandin Neculescu,

cupringătâre care să qică

așa, că s'aii împlinitii slujba cea trebuinci6să aici, ca pe unulă ce pre d-lui "lil are
Divanul încărcatii cu tr6ba Narturilorii tărgului, și are a griji de a nu fi lipsă

ÎszoRta Româsiont
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Se Ia negreșitii măsuri extraordinare în Bucur
esei, în timpulu
ocupațiunei austriace. Eată ponturile cu care
sunt să se urmeze niPI
II
în orașă, și de a nu se precupi de cătră vândăt
ori cu preţii nesuferit ; și după
apoi pentru seulii ce va maj
prisosi peste suma, câ trebuinci6să aici, acela
va fi slobodii de a se rădica și a
se vinde la alte părți; ci intra, acesti chipii, vei
protacsi d-ta şi porunci la toţi

ce vei vedea, acestii feliii de adeverinţă a d-lui,

vameșii de pe la tote schelele ca săurile să nu
până nu vorii avea alti doilea înseiințarea, d-lui dele Slob6qă a trece nici de cumii
slobozenie». 1790, Octom. 18.

Enteberg, gheneral-feld-marschal-leitnant,
Alarchelie ofichialul Impărăteseii.
Cod.

No. XYIII,

Cozma ali Ung. Vlah. Ioan Log.

Ala 297,

Dela Divanu Prinţipatuluă țării Romiănesci. Porun
că cătră Lpraonică ot sud... «Ve facemiă în scire pentru vînzarea vămilori
a anului viitorii leat 1791,
să faceţi înti'acesta-și chip, adecă cea d'ăntâi
strigare fiind-că aă fostă la 15
ale acestei luni, a doua strigare este să să
facă la sfârșitulii acestei luni, după
noulii călindară, arii a treia, strigare cândii
cu hotărire este să se dea vămile,
este să se facă la 12 a lui Ianuarie, l6ti 1791
după nouli călindariă, care vine
la Qi 1 de Ianuarie după vechiul călindarii,
începutulă anului cum să obicinueşte

în țâra acâsta; ci darii acâsta să o public
toți cei ce vor vi6 a fi mușterii, ca să o audă și arisiți în tdte judeţele și la
să o înțelâgă, spre a veni fieşcecare în vreme să se afle or-ce mușterii aici,
căci în urmă de se va găsi cineva,
şi că n'aii sciut, veţi fi d-străîn vină». 1790 Decem
brie 12,

Entelerg, feld-marschal-leitoant,
Grădişteanu, Const, Știrbei, Alarchelie,

Râmnic

Filaret,

Ioan

Log., Manolache

Cod. No, XVIII, fila 836.

i

Dela Divanulă Prinţipatului fenii Romiinești. Poruncă
către Isprawnici
ot sud Teleorman,

«S'aii citită la Divan însciinţarea d-stre, ce faceţi de
la Noemvrie 29 pentru 29 buţi ce a'ţi găsitii descărcate acia în Zimnicea,
trecute de peste dunăre
în pămîntul ţării în potriva prileghiului ţării și
a
tru care macarii că scrieți d-stră cum că cercetândiiporuneilorii Divanului, penvai arătat omul cel orînduitii asupra căminăritului,

cumă că sunt trecute cu o lună înainte, dar aceste
a
sunt cuvinte” de îndreptare, pentru că oprirea
vinuril
inte din vremea domniilorii, care acelii obiceli fiindii orii este încă de mai înasciutii şi împotrivă făcândi,
acâstă urmare era vinovaţi de a-i osăndisă păgub
âscă toti vinulii acesta, --cu

câtii mai vârtosii,

că aii întărită și Divanulii acumii aceli obiceiii alti opririi
vinuriloră străine după cumii ati fostii. Pentru aceia
dară, Divanulă poruncesce ca,
tote aceste vinuri să le întârcă înapoi și pentru
ca
Jată întradinsii orânduitii și acestă mumbașiri slugasă nu se facă alte mijlociri,
acolo mumbașiru pănă cândă se vor trece t6te aceste Divanului, carele să stă
vinuri înapoi, cu carele
să aveţi a însciința

Divanului cumti. că Sai săvîrșită și s'aii împlinită porun
ca,

V. A. Unccntă
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zâmulii atâtă în lăunteuli târgului, cât şi prin mahalale, prin boleril
Spătară

şi Aga:

«Dumnâlui

pe la mănăstiri,

vel Spătarit să aducă pe toți hangiii de pe la hanuri, cum

unde ședii boierii și negustorii să-i. pue

și de

să dea catastihii fie-

fiind şi de acumii înainte cu luare aminte și cu priveghiere, și dândă în scire

la toți ca să nu să cuteze cine-va de a trece vin
mântulii țării, căcă le vorii pierde cu totii». 1790,
Enteberg, gheneral-feld-marschal-leitenant, ot
Banul, Radu Siătinenu, Ioan Log., Damari, Matei
Cod. No.

Publicatie
>

XVIII,

la tite

de peste Dunăre aici în pă|
Decembrie 10.
Romnie Filaret, Dumitrache
Fălcoianul, AMarchelie.
|

fila 339.

judetele si la Spătar
>

;

îi Aga

cumă

pentru ceră că este oprilă.

si la Căminaru
3

Iloscu.

«Să face 'd-stre în scire pentru câra ce aii fostă slobodă pe acesti anii
trecută a eși din țeră, că deosebită de lipsa şi scumpătatea ce aii pricinuit acâstă

slobogenie fără de socotelă de aii ajunsi lumînările la unit preți fârte mare, și

la o lipsă încât pătimesce politia și totii norodulii de obştie;, dari este cunoscutii, că va să rămâe lucru a nu să put găsi nici pentru trebuința sfintelorii
biserici. Decă ca să nu ajungă tr6ba la o lipsă ca acestă desăvârșită, se porun-

cesce d-stre, ca -să însciințați la toţi că câra este oprită a nu eși din ţâră mai

multi!

fără de scirea şi porunca

Divanului în scrisii,

pănă nu se va

îndestula

întâia trebuință de: obşte a politiei și a ţării; pentru care să aveţi a arăta po-

runca Divanului la Vătăşeii de plaiuri, la Vameșii schelelorii și la căpitanii de
margine, ca să nu să cuteze a slobogi macarii o oca de câră fără de cartea Divanului. arii de se va întâmpla a face cercare vre-unulii fără de porunca Divanului în scrisă, nu numai acela ce va da slobodenie se va pedepsi, ci și cera
se va lua contraband>. 1790, Decembrie 19.
:
Enteberg, gheneral-feld-marschal-leitnant, Romuic Filaret, Radu Slătinenu,
Joan Log. Manolache Grădişteanu, Const. Știrbei, Marchelie.

Cod. No. XVIII, fila 840.
Cătă cinstita dregitorie a Dnptrătescii vămi, dela crăiasca cetate a Braşovului
«La 2 ale nâstre de Martie, primindii Divanulii cartea Impărătescii vămi,
sub No. 462 dela 2 ale iunei lui Maztie I6tulii 1790, pentru negustorulă Friderich fon der Remnie, carele a tăinuitii în vama Impărătâscă
unii c6sornicii de
aurii, preții de 22 galbeni, sâii 99 florinţi, am adusi pe numitulii Ioan Friderich

față la Divanii, spre a-lii îndatori la cererea Impărătescii vămi, ca să facă teslimi

ori la negustorulă Scufa, s6ă la vama Impărătâscă la Brașov acestă sumă de bani
şi dete r&spunsulii lui înscrisii sub a lui iscălitură, de curgerea pricinii, al căruia
răspunsă, nu lipsimii după prictenâsca vecinătate a-lii trimite alăturatit într'acâstă

carte a Divanului, dela care va, vede cinstiții dregători ai Imperătescii vămi, cum

Îsronza Românionă
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care hangiii de toţi câți sunt de şedă în hanuri și în
mănăst

iri, anume cum îlă
chiamă ? de unde este? de câtă vreme a veniti
? și cu ce tr6bă? şi egumenii Și
hangiii să aibă datorie a da în scrisă pe t6tă giua
cine a lipsitit dintr'aceli haniă
şi mănăstire, şi cu chiezășie a lipsită, şi cu ce trbă
și unde saii dusi ? cum și

AI
că ac6stă pricină este încheiată prin cinstită administraţie
a, crăescilorii vămi ale
Transilvanii dela Sibiă,

de care nu lipsimii a, face însciințare spre răspuusulă
la mai susii numita carte a Impărătescii vămi, și de va
fi vre unii cusurii jarăși
va avea Divanuli în scire>. 1790, Martie 12,
Cod. No. XVIII,

fila 53.

«La ispravni

cii ot sud Slam Râmnic; s'a făcutii răspunsii la ispravnici pentra
vameşii dela Focșani, care nu urmâză obiceiului vechii la luatulii
vămiă, ci face
Supărări în potriva ponturi
lorii; s'a poruncit ispravnicilorii ca să nu îngădujască a urma, în potriva, obiceiului, trimițându-li-se din ponturi
care este pentru Focșani ritos, și de vor mai face vameșii și și capul al 19,
de acum înainte
nescari luări în potrivă, să-i pue să plătâscă îndoitit».
1790, Aprilie 3.

Povuncă, cătră ispratnicii-ot sud Saare.
«Fiindii-că dumnâlui Hagi Moscu, epistatulă vămilori a artatit
la Divanii,
că cu porunca ispravnicilorii, ce at datii vătafalui plaiului
nu îngădue de a.intra
înlăuntru unii-alții cu licruri de cele .ne poprite, și așia se
păgubeseii vameșii de
Văleni, li s'a poruncită să dâe poruncă dumnslor, ca pentru
cele ce sunt slo=
bode a intra în lăuntru să nu se poprescă nici de cum, fiindă
și folosulii cămării
Impărătescă>. 1790, Martie 13.
Cod. No. XVIII, fila 48.

«După însciințarea ispravnicilorii dela Muscelii, pentru jafurile
ce face 1%cuitorilorii, _trimișii și Mortasipii vameșilorii dela Pitescă,
s'a datii poruncă la
ispravnicii dela Argeş a nu-i îugădui să facă urmări în
potriva catalogului și a
ponturilorii, și ceea ce va fi luati rit să-i întâreă, Asemen
ea și la ispravnicii
Muscelului s'ait făcuti răspunsti a nu îngădui pe Mortasipi,
cum și la căminarulii |
Hagi Moscu, epistatulti vămiloriă, s'a poruncitii a, serie
vameșului ca să se păTăsâscă de acelii felă de urmări, că va cădea în grea pedepsă
». 1790, Ianuarie 25.
Cod. No. XVIII, fila 11.

”
a

Poruncă cătră isprarnicii ot sud Prahoa, ca să apuce pre
cunptvătorii
de rachiă din Podgovie să die vamă.

<S'a jăluiti la Divană cumperătorii vămei acelui judeţii
alii Ploiescilorii,
cum că de pe la Podgorie ati cumpăratii și cumpără negusto
rii sumă de rachiii
pentru

vindare și pentru alişverișulii lor, dela care rachii cerândii

vameșii dreptul
vămii, nu se supună a plăti, nici: vîngătorii podgoreni,
cu cuvântii că n'a fosti
obiceiii, nici cumpărătorii negustori, pentru care căutându-se
catalogulii vămiloriă,
se găseșce pontii anume pentru acesta, unde dice chiar așia:
«rachiulii ce-l aducii

"4, A. Uneontră
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cei ce vinii de unde aii veniti? cu ce ti6bă

zapise hangiiloră din
va întâmpla vre unii
să de sâma, iar care
cu raportii la Divanii,

și cu ce credință? și să "li să iae

mână cum,că vorii păzi acesti nizamii, 'și cum că de se
furtişagii si în altă pricină, vre-unulii dintracei hangii
hangii nu va urma acâsta, dumnblor Spătar și Aga să-i arcte
ca să-și iae pedepsa.

„dela Podgorie, are a plăti vameșului deciuială la dece bani unulii»; deci după
acestii pontii dreptate are vameșuli,
şi-li aduci negustorii dela Podgorie, a
cu vîngătorii Podgoreni, să nu aibă a
vîndători a arâta întradevăr suma ce

ca dela toti rachiulii acela ce-lii cobâră
lua deciuială, adecă dela cumpărători, iar
face alta, fâră de numai dâtori sunt acei
ati -vîndutii, şi la cine aii vînduti; drepti

aceea Divanulii vă poruncesce, să aveţi a da totii ajutorulii celă cuviinciosii vameşului, ca acei cumpărători să d6e totii venitul vămilorii la t6tă suma, vedrelorii ce aii

adusi, sâă vorii aduce dela Podgorie, fără de a nu mai aştepta
dâr și pe vînqătorii podgoreni să-i apucaţi ca să aibă a-i artta

altă poruncă;
întru adevării

tâtă suma rachiului ce aii vîndutii și vîndi, iar ne urmândii a arăta, atunci ca
pe nisce vicleni și înșelători ce sunt de venitul cămarii Impărătesci, să-i apucați
să plătâscă totii venitul vămii. 1790, Iulie 1,
Entenberg, Cozma ală Ungro-Vlahici Râmnic Filaret, Vel:Bană, Ioan Damaris.
Cod.

No.

XVIII,

fila 218.

Cătvă d-lui Căminarulă Moscu, epistatulă văânii,

«După orînduiala ce s'aii fâcutii la 21 ale lui August, leatii 1790, ca din
dia dint'âii a lui Septemvrie începând, câte vite se vorii scâte din ţâră să se

plătescă la, acelea adăogirea cea hotărită, fiindi-că până acum nică uni felit de
socotâlă nu s'a dati, nică banii acestui veniti nu stati rispunsii la cămară, și

fiindă-că la sfârşirea anului după călindarulii noii trebue să se închee socotâla, şi
apoi înainte la t6tă luna trebuie să se dea banii aceia la camera crăjască. Pentru
acesta der, Divanulii poruncesce dumitale: îndată după primirea acesteia, să aibi

a face în scrisă acâstă socotâlă și cu toți banii împreună să se adune ca să se
dea la cămară». 1790, Dec. 29.
Coa. No. VXIII, fila 342—3943.

7

Publicaţie

,

la tote judeţelei la Spătari și Aga, pentru vămi ce tori, să se vină,

«Fiind-că la 13 și la 20 ale lui Decembrie după călindarulii noit este să

se strige vîndarea vămilorii a anului viitorii, iarii la 27 se voră vinde aici la
Divanii, și cel ce va, da mai multi la cochii-vechi acela le va -lua, se porun-

cesce d-stre să însciințaţi de obşte ficându-o acâsta cunoscută la toți, spre a să
afla la, diua ac6 orănduită or-care va, fi mușteriulii, cărora li-se încredințeză că
vîndarea acestori văi va avea tote acelea după cumii le-aii avntii și în anulii

_trecutii; încă mai are acestă deosebire, că în anulii trecuti tote câte să aducea
pentru armie nu plătea vamă. Tarii acumii tâte sunt să se plătescă, afară numai

din vină i rachiii, verdeţuri și făină, ce va aduce pentru trebuința armici acelea
nu vori plăti vamă, pentru care este şi lucru vădutii că a patra parte nu aii
rămasii ostași încâtii aii fostii în anulii trecutii». 1790, Noembrie
Enteberg, ghenerală, ot Râmnic Filaret, Const. Știrbei,
Cod. No. XVIII,

fils 321-—322,

24.
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- «Dumnslui vel Spătar i d-lui vel Aga, atâtii
prin târgă câti și prin mahulale, să așeqe Vătăşei în tote mahalalele, 6meni
de ispravă și cu bună credinţă,
a cărora nume să se trâcă în condica spătăriei şi agiei.
|

Pentru 30 creițari ce este a se lua de ună rimătoră la slobode
nia eşirii

din feră după raportulă camninarului Hagi Moscu; Sai
făculii acesti carte cătră
mumitulă Hagi Moscul și osebită G cărți la Diranuli Craiove
i și la cinci Județe.
<Cătră căminaru Hagi Moseu epistatulii vămilorii şi
ocnelorii. Fiind-că rimătorii ai fostă popriți a eși din țâră, iarii la Ianuari
e 25 ale acestui următoriă I6tă aii dati Măria sa prâ înălțatulă Prinţipii
Orderii
celă ce va vr6 a secte rîmători să dse peste obicinuita vamă la Divani, cumi că
câte trei-qeci creițari de uni rimători pentru slobodenie, care bani să
se dee la cămara Impărătescă, iată sai făcutit poruncile Divanului și cătră ispravn
icii și vameșii din
cinci judeţe ot peste Oltii, după raportulii d-tale, ca
să fie următori a lua dela
rîmătorii ce vorii

trece înlănuiru câte acei trei-deci creiţar
dară deosebiti să dă d-tale poruncă și volnicie, ca să aibii peste obișnuita vamă,
a cerceta și pe cine
vei dovedi dela venirea

oştirilorii și pănă acumii, oră ispravaici judeţului, ori
din
zapciă, oră din rameși, sâii veri cine că ati luati dela
negustori de rîmători, ori
aceşti câte trei-qeci
de creițari, ori mai multi, s6ă mai puținii, -și peste
poruncă ai sloboditii nescarera rimători,pe unii ca acei
să-i apuci să împlinâseă
hanii ce voră fi luati, ca să-i r&spungi la cămara Impără
tescă». 1790, Aprilie 10.
Cod. No. XVIII, fila 89.

.

“«Cătră d-lui vel. Vist. După reportulii d-tale vataşii
de plaiii şi Potecași
cari. prindă pe unii-alţii, cari trecii peste plaiii cu lucruri
cele oprite și furtișaguri, şi ceri a ave slobodenie, căt vorii găsi asupra
lori
să fie île oră,
Divanu a dati respunsi la acesta, că pe cine va prinde
să aibăa înșciința Divanului pe cine anume ati prinsă şi cu ce? şi Divanulii
va orăndui ce să ice vătaşii şi ce să ine potecașii, și întru acestă chipii să
răspundă d-lui vist. văta-

şiloră și potecaşilorii i ispravnicilorii. județului». Mai
Dela Divanulă

11.

Prințipatului țării Romenestă.

«Pentru 12 buţi cu vin şi 12 buţi cu struguri ale
Radului Catană Braşovenului, ce aii făcută în viile s6le, care le are aici în
țeră, se poruncesce d-stre
ispravniciloriii vatașilori de plaiii i vameşilorii dela
schele, să aveți, a da, voie
ca să și le rădice şi să le și trâeă înăuntrula Braşovi
i, fără de nici o oprire,
după cumi slobodi aii fostă Brașovenii în toți anii
a-și trece vinurile lori ne
opriţi, pentru care să aibă” a-și plăti vama ca ună suditii
ce este, după tarifă,
câte vrei la sută, fără altă supărare, numai să grijiți,
ca pe lângă aceste vinuri
“din viile sale; să au ridice şi altele de cumpărată,
fiind-că cu acâsta se păgubesce venituli vămei». 1790, Octombrie 29.
.
Enteberg, ghenerarii, Cozma alti Ungro-Viahiei,. Duniitraehe
Banu,
rel
Pist.
Ioan Log., Constaudin Știrbeiă, Marchelie,

Cod. No. XVIII, îi!a 300.

Zetoria Româniloră de P, A, Ureehit,

"Tora, 11, 25%

|
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VA, Uazemâ.

: «Preotulii mahalalii și vătășoii aceia, ce se vorit aședa, să aibă datorie acum
în grahă să dea catastihii de toţi câți sunt ședători, anume, do când Și cu ce

negustorie, si alișverișii, atâtii pământeanii sii străinii, însuratii s6ă ne însuratii?
«Să aibă purtare de grijă, ca pe tâtă diua a da în scrisii târgoveții la d-ta
vel Aga și mahalagii la d-lui vel Spătarii, câți vorii veni de afară, ori pământeanii

«Sati ficutii poruncă cătră Ispravnicii din sud Prahova, că ai luată Divanulă înșciințare, cumii că în locii de a da mână de ajutorii vameșilorii a nu
se pricinui pagubă

'la venitulii cămării Impărătesci,

pute

ei sunt pricină a nu

face târgii, că descarcă mărfurile și iaii carele și vitele, și li se poruncesce a se
părăsi de acestit felii de urmări, âncă să dee mână de ajutorii vameșilorii după
ponturi şi catalogi la venitulii vămii, că vor fi învinovăţiți a răspunde paguba

ce li se va pricinui». 1790, Aprilie 17.
Cod. No. XVIII,

fila 101..

«Poruncă cătră ispravnicii ot sud Olti după jalba vameșilorit de acolo,
emumii că mergândii cu porunca Divanului la ispravnici, ca să le împlinscă banii

dela începutalii anului pănă a se vinde vămile și să și iae ispravoicii; deciuială,
următori mai fostii a da banii şi să-și iao ispravnicii qeciuială, ci se află orânduitulii vameși păgubași, de nu are cu co răspunde sferturile la cămară; ai
“mai făcutii vamoșii axătare, împreună cu preoții i orășenii și toți locuitorii dintr'acelii judeţii,

cumii că d-lor

ispravnicii

i zapeii

d-lor aii

poruncă

dati

de

ait

oprită târgurile, după cumii arâtă vameșii unii răvași alui Mihalache Mardagiu

zapeiulii plășii Vedii, în care serie, că negreșitii să trimiţă parola de eri, că apoi
embodisesce târgul; jalba lorii rănduinduse la d-lui căminaru Hagi Moscu, ca

să îusciințeze Divanului de esto vre-o poruncă pentru oprirea târgurilorii, și în-

- sciinţeză, că acumii nici o poruncă de a se opri târgurile nu este, fără numai
cândit era turci, pentru routăţile ce făcea în țâră, ora poruncă dată a fi oprite
- târgurile de pe la vale, iară acumii fiindii liniște de turci, nici o poruncă nu ail
a opri târgurile. S'aii trimisi mimbașir a aduce pe acelii zapciii; osebitit s'ail mai
jăluitii vameșii i târgovețiiși toți locuitorii de acolo, cumii că zaptiii și slujhașii

de judeţii, cu nume de havaetii iai câte o leiţă și unii zlotii de pe la ispravnici

cu cuvînt.de ohiceiit, caro aceste rele urmări fiind-că s'aii rădicată încă din
domnia mării s6le Alexandru Vodă Ipsilant, Divanu le poruncesce, ca să se părăsescă de acestii felii de rele urmări,-că de_vori mul face și se va mai însciința Divanulă, se vorit aduce și se vorii pedepsi». 1790, Iunie 10.
-

- Cod. No. XVIII, fila 194.

Dela

Divanulă Principatului țrii Românesci, cătră isprarnicii ot sud...

«Se face dumnevâstră în scire, că în potriva obiceiului și privilegiului țării
a înţeles Divanulă cum că unii alții aducii vinuri străine de pesto Dunăre și
nică o vamă nu plătescii, care pentru acâsta

fiindă-că

unii pașuşii de slobodenie, nici a avutii voie cinevași.
- dumnâvâstră, ca să cercetaţi în totii judeţulii, și câtii
judeţulii dumntvâstră, străinii, sâii rachiit adusii din
apuca pe accia cu strînsre să plăteseă vama îndoitii..

nu s'a dati nimului

vre

de aceea se poruncesco
vini se va găsi aici în
ţera tureâscă, să aveţi a
Din cari banii drepți al
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255

oră străin

ă, de unde ai veniti? cu ce trâbă aă veniti
și la cine este în gazdă?
cărora acestora, veniți de pe afară le va face dumne
lori cercetare după porunca
ce ail.
|

«Dumnelui vel Spătari să urmeze a av6 căpitani,
zape
ii
de ispravă și cu
străjari la podurile cele mari, la margini, și
la străjile drumurilor, ce sunt

PI

NI

vămii să se dce la cămara Imperătescă, iar îndoia
la
îusciințarea dumnâvâstră în scrisii, și cu fie anume să aveţi a: o trimite aici cu
care o și așteptămii. măcar că se cădea acele vinuri dela cine şi pe câte vinuri?
i rachiuri să se facă con“trobonti, ca unile ce șciutii a fostii acesti
obicei de oprire âncă din qilele
Domnilor, dâr de acestă dată a făcatiă Divanul
miloserdie cu dânşii și ai lăsată

a plăti numai vama îndoită, iară după acâsta în urmă
vinuri

de vor

mai veni
și rachiună străine, să aveți dumnâvâstră a le
face
contro
bontii
fără de a nu aştepta a doua poruncă, și luându-le
în scrisii, numai decât
scire Divanului, ca, să se vinQă şi să se dea banii
la cutia milostenici de
aşișderea şi pe acei, cari, prin mijlocirea lor, se vor
slobogi acele vinuii,
tață, ca și ei să so pedeps6scă şi să se străjuiască,

și alte

pe tâte
să dați
obşte ;
să-i ară-

dor să aveți a însciința la
toți de obşte, făcândii porunca acâsta cunoscută
fie-căruia, că sunt oprite vinurile
i rachiurile străine a veni în ț6ră, precum a fostii
obiceiulii ; de care măcar că
sa dată strașnică poruncă și la dumnâlui vel
Spătară, ca să întărâscă paza marginilorii, dâr și dumnâvâstră să aveți grije de
. Așişderea se poruncesce
d-v6stră, ca să-daţi în scire vătașilori de plaiă,acesta
i vameşilorii mărgineni, cum şi
căpitanilorii, ca fără de pașușulii meii, al feldma
reșalului-leitnant Baron. fon Futenberg, nică vinti, nică vite, nici zaharea, nici
de ale mâncării, ori de ce, să nu
Xasă din ţâră, şi tâto acelea co se vor găsi fără
de paşușulă meii, să se iae controbonții și să se arete».
1790, „Ncemvrie 1,

Entenbergh, gheneralii, : Filaret Râmniceanu,

Marehelius,.
Cod

„_

„d

No. XVIII,

Dumitrache Pană, Dan

fila 303..

"

Logof.

aăsemen6 poruncă s'a făcută și cătră căminarulii

Moscu, ca să găsescă pre
toți cei ce ai adusi în Bucuresti vinuri străine
, să-i apuce cu. strînsâre,
“și după co va lua dela dâușii vama drâptă, care
să se
să-l apuce să plătescă îndoiala, pentru care îndota dee la cămara, Impărătescă,,
lă să reportuiască Divanului
anume de câţi bani sunt, -iar de acuum înainte
de vorit_mai veni alte vinuri să
se iae controboută pe sâma cutiei milostenici obştiti. Aşișde
rea s'aii mai însciințatii
“pe la t6to marginile, ca nici vină, nică altă zahare
a de ale mâncării să nu iasă
din țeră fâră de pașușulă escelenții s6le gheneraralui,
ci darii. să dă în scite şi
d-le de acesta». 1790 Noembrie 1.
Cod. No. XVIII, fila 304,

,

La doerii cpitropi pentru cinură și rachiuii străin
e ce se vorit mai aduca
să se iae controbonti pe sâma cutiei,
«Pentru cei ce de aici inainte vori aduce vinuri
și rachiură străine, diu
țera Turcâscă, în urmă după însciințarea aceștii porunc
i, s'a făcută hotărîre, ca
tote acele vinturi

i rachiuri să se facă controbontii și vîngându-se, banii lor
să se

VA.
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|

Uncerilă-

alătarea, cară să privegheze neadormiți diua și n6ptea, să răportuiască de
toți” cei co vorii eşi din Bucuresci, unde mergi și cu ce tr6bă? cari acei toți
câți voriă eși din Bucuresci, ori slugi, 6meni boieresci, ori alți 6meni, veri ce

felu, să aibă răvașulit d-lui vel Spit. câtii și de cei ce vorii intra, de unde vini
și cu ce tr6bă? care de aceștia toţi pe fie-care 'sâră să răportuiască dumnelui vel
Spătarii cu catastihii la Escelenţa Sa Gineralulii, iar fără de răvaşii pe nimenea

să nu lase a eși din Bucuresci afară.

o

eDumndlui vel Spătarii și dumndlni vel Aga, după datoria ce ai, atâtii Ciua
câtii şi nptea să ămble priu târgii și mahalale, străjuindii pururea cu priveghere,
câti. şi toți zapciii dumnâlor, mari și mici, cu Gmenii lor din preună, cercetândii

pentu cei cunoscuți, cât și pentru cei necunoscuţi, făcândii cercetare tot-d'a-una,

|
cu mare luare aminte pentru d'alde acestă felii de 6meni.
datorie
aibă
să
negustori,
de
24
cei
cu
nogustoră,
de
staroatea
«Dumnslui
cu negustorii și cu rufeturile a străjui n6ptea pentru prăvăliile lor, orânduindă
din tăte rufeturile pe rândi cu strajă, ca să nu se întemple vre-o primejdie de
foci, ori din felinare, sâi din uscăciunea ce este, scii din altă întemplare,.
«Toţi prăvăliaşii, atâtii mară și mici, pe la prăvăliele lor, câţi și...
se aibă tocitori şi putini pline cu apă tot-d'auna, care pentru acesta, cum ŞI.
pentru felinare, cu: priveghere să aibă purtare de grijă d-lui vel Aga, după cum
din începutii a fostii acesti nizamii obicinuitii, şi pe caro va dovedi că n'are
putină, sâii tocitâre plină cu apă, îndată ridicându-lă la grosi, să-lii arcte' la
Escelenţa Sa Generalului, ca să se pedepsâscă pentru nesupunerea lui ; cum și
pentru ogeaguri datori sunteţi de obşte a griji de curăţenia lor.
«Toţi boierii mari și mici, parte bisericâscă, să mirenescă, până la. trei
ccsuri de ndple să âmble fieși-câre la tâba sa, tar dela trei cosuri să nu mai
âmble nimenea, Yar carele nu va urma, se va pedepsi la închisâre, însă dela unii

|
ciasii să âmble toţi cu felinare.
«Fiindii-că la cafenele se face adunare numai de 6meni străini și netrebnici,

şi esto și foculii ce arde întwensele necontenitii

lucru de primejdie,

găsimi

cu

cale să se închidă tâte cafenelele și să ste închise o lună de dile..

«Dumnslor, boierii zapeii, după cercetarea ce 'vorit face apururea, pentru
i
ipopsie și bănuială, numai ducât pe care vorii cundsceîn vre-o bănnială
cu
cei

să-i arăte Escelenţei Scle Generalului

și cu grabă

să urmeze a-i şi: sedte unde

va fi orânduitii,
«Dumndlui vel Spătarulii să aibă datoria a pune pe mahalagii

gine ca să închidă

cu gardii

tâte drumurile și locurile deschise,

”
de pe mar-

unde nu sunt

dee la cutia de milostenie, ca unile ce și mai ivainte ai fost oprite, şi ai căl-

catit. obiceiulii și prevelegiulii țării și porunca Divanului, afară

din

vinurile

ce

aii apucatii de aii adusă pănă acumii, la care ai făcutii Divanulii milostivire de
le-ati lăsată ca să-plătescă vama îndoită, din care vama dreptă este a cămării
Impărăteşcă, care acestă hotărire s'aii însciințati şi la ispravnicii judeţelori pe

afară, și li S'aii poruncitii să se urmeze în faptă, ci der și d-stră

să aveți a

griji, ca să aflaţi vinurile i rachiurile ce se vorii mai aduce în urma poruncia
lorii acestora». 1790, Noembrie 1. .
Enteberg, ghenerală, ot. Râmnic Filaret, Dumitrache Ran, Ioan Loy.
a
Marchelie,

Cod. No. XVIII, îila 804,

|
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străji, pe care esă din Bucuresci, ca să nu rămâe
mai multă loci slobodă, decât
acolo pe tunde sunt străjile, care la acesta cu mare
străjuicie să facă strinsâre
fieş-cărnia, ca în grabă să se închidă tote margin
ele Bucurescilor „de jură îinprejurii.
e
«Pentru marchitauii și soldaţiice se află risipiţi în
Bucuresci, ședândii
prin mahalale firă de nici ună cuventii, să bine-voasci
Ină!ţimea Ta, a da poruncă, ca să se ridice aceştia toți să 6să la lagării
, s6ii să se ace voie și poanca F;celenţei Sâle feld-mareșal-lsitnant Baron von
să-i scoță pe toți la lagăre. Fiindă-că catanele at începuEntenberg, ca să-i ridice
tii de strică și sfarămă
„gardurile acele ce sunt în prejma Bacurescilor,
la vii, i grădini, care acestea
sunt pentru o pază și

la 6meni rii și furi

oprire de intrată şi eșită din năuntru politici Bucure
,
de vite și de altele; ne rugămi Inălţimei Tâle săscilor
bine-

voesci a da porunci strajnici, ca să nu strice acele gardur
i, fiindă, cum
pentru a politiei străjuire»(1)..

Qicemii,

Cu tote măsurile escepționale luate, justiţia continuă
a se da în

Divanii şi în Departamentuui,

„Puţine prefaceri în personalul

Departamenturilori

allămi

sub

Austriacă. EI nu lasă pre -toți boleril ce-l află Ia
intrare, der remânu
mulţi neschimbaţi. In Februarie 1790, «prin
pitacti sa ovînduiti
judecătorii la Departamenti Sărd. Dumitrache Brezo
ianu, în locul Clucerului Istrate Creţulescu:(2),
Cu

deosebire a

ţinută

Coburg să favorizeze pre unulu

din jude»

cătorit Departamentului, cu numele Saul, Acesta a moliva
ții următrele.
tre) acte;

|

«Cătră Comisia, Visteriei, că alaltăceri s'a făcută
poruncă Divanului cătră
Comisia Visterici pentru dumuslui Paharnicului
Saul, ca până la Martie 1 săi
se dâe pe patru luni trecute câte taleri 40, iar
dela Martie de când aii. intrată
la judecătorie să iae câte taleri 150. Dr fiindii
-că Inălţimea Sa pre Inălțatulii
Priaţip a bine-voită și prin orderii cu hotărâre porun
cesce ca dela qi ântâiă de
„_Noemvrie să i se dse 16fă deplinii câtă unui
Divanistii, care i sta și orânduiti
câte taleri 150, trebue să urmeze întocmai, Și porun
cesee Divanul ca din venitarile Visteriei ţării să d6a câte taleri 150
dela qi ântâiii de Noembrie și să
orânduiases pa Sarat ca astăgi

să-i dse negreșită şi cu cartea acâsta și cu orderulii
Inaltului Prinţipii se va ţinea în semă la socotială».
1790, Martie 15. -

«După Orderalit Iualtului Prințipiă s'a tăcută
poruncă cătră Comisia Visteriei,
peatru Paharniculă Saul, judecătorii dela:
"Departamentă, - ca să aibă 16fă ea şi
boierii. Divanişti, şi din diua Mântsii a lui
Noemyrie 1789, până la sfirșitulii
lunii lui Fevruarie să i se dâe ceoa ce i se face,
pentru care Divanulă Orâv=
“(D Cod. No. XVIII, fila 244243,
(2) Cod. Xp. XVII,
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duesce pe lună câte tal. 150, adică tal. 60 ai judecătoriei și 50 al noimocrato-.
vului şi tal. 40 prisosă după orderulă Inaltului Prinţipă; dâr fiindă-că l6îa

judecătoriei și a nomocratorului până la sfîrșitalii lunei lui Fevruarie,

s'a dată

celori ce ait slujit, rămîne ai se da damutlui dela Noemvrie până la sfirșitulă
lui Pevruarie câte tal. 40, iar de acolea înainte pre ceste-l-alte luni până la

sfirzitală lui Aprile fiiadă-că a luatit câte tal. 110, să i se dee și acei tal. câte
40 și a i se urma pe fie-care” lună,

de acum

darea lefii

înainte câte tal. 150,

pe fie-care lună».

-

«Cătră dumndlorii bosrii epitropi, poruucă ; după arătarea Paharnicului Saul,
că a avatii mat nainte dela epitropie orânduială dei se da câte tal. 50 pe lună,
fiindă-că Inaltalii Prinţipii voiesce a i se păzi acestă orânduială, Divanul nu a

"

lipsiti a-i însciinţa». 1790, Mai 8,

Avemit de înregistrată în privinţa. Departamentelor acestora, noua
— mai uniformă cu deprinderile apusene, prin următârea;:
lor regulare
Povunca Divanului pentru buna orândiială și nizamniulă Departamentul.
In dosulă Anaforalei:
«Aceste raportuite de cătră dumnâvdatră,

Sa vădutii că cu bună

făcându-se cunoscute la Divani,

orânduială și cu cale este cererea ce face printracâsta,

și primită fiindii arătarea dumnâvâstră, s'a și poruncitii a se pune tâte în lucrare,
și Sa și rânduitii casă într'udinsă pentra a se căuta jndecăţile, cu masă numai
în mijlocii și cu scanne în prejurii, firă „de paturi, scă lăviţi, precum și soldaţii
Împărătesei da pază la ușa casei de judecată s'a rânduitit; pentru care se poruucesce şi tnturorii zapciilorii” Divanului, ca în vremea judecăței nu numai înși-vă

să staţi cu sevusă ce se cuvine și cu luare aminte la isihie,

ci âncă să fiți cu

priveghere. şi asupra celori. ce se judecă, ca să ste cu sfială, și să nu se
îndrâsnâscă nimenea a cuvânta nimici până nu se va întreba de judecătorii și so
grăiescă numai ale judecății, și deosebiti să aveţi a rândui pe tâtă giua câte unii

zapeiit de cei mici, ca“ să ste

afară la ușă împreună

cu soldații cei rânduiţi,

carele să fie dstori a slohoţi intrarea în lăuntru numai acelora ce vorii fi trebu-

incioși și eu pricină vrednică, fară altă -pe nimenea să nu lase a intra în lăuntru

fără trhă, iară când 6re-cine nu se va arăta cu supunere și nu va fi următorii
poruncii, ci se va obrăsnici nepăzindu-se orânduiala ce se cuvine, pre unulii ca
acela dumnâvâstră boieri judecători aveţi a-lit arăta cu Anafora în scrisi»(1).
1790, Ianuarie 28,

Avântul

ce

i6 influința

Austriacă

în urma

intrăvei

oștirilori

cu Coburg în Bucuresci, este atâtii de mare, că până şi neguţitorii
Austriaci căuta, la umbra acelei înriuriri, a se impune Românilori,
până la abusi. Nu unt casii avemu, ci uumerose, când vedemi
(1) Cod. No. XVIII, fila 21.

Isronia Româxront

negustori
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dați afară din propriele

ca să se instaleze în: acele sudiți austriacă, .

lori

prăvălii,

.

„Iată ună raportă. ali Divanului cătră «pre Inaltuli Prinţipi»
prin care, în 8 Februarie 1790 constată acestă inva iune de - marchitani Austriaci în- proprietățile Româniloră:
|
«Istrate Islicarul de aici din Bucuresci, ai jăluitii divanului, că în prăvălia

unde-și lucra meșteșugul săii de-și scotea hrana” cea din tâte Qilele, nouă săptamâni de când aii intrată unit marchitană cu niște marfă de Bâes, prăvălia-nu
este a lui Istrate ci o are luată cu chirie, ai datii și bani jumătate înainte, ait
cheltuită și taleri 10 de ati dres-o, altă prăvălie nu mai are ca să se pâtă chi-

vernisi, cinci soldaţi împărătesei ţine în casă, cu lemne,

cu lumivări și cu alte

trebuincise; Divanul după jalba lui aii poruncitii d-lui vel Agă, ca să facă
pe acelii marchitaniăi sâ €să din prăvălia jăluitorului; d-lui Aga însciințeză Divanului, că trămițăndi de-a chiama pe acel marchitanii, nică ati vrutii să vie ca
să stea, față. Deci nu lipsimă a însciința Inălțimei Tele de acâsta șia arăta, că
acesti jăluitorii datoria ca fieșce-care pământânii și 0 împlinesce, fiind-că ține
cinci ostaşi împărătesci în casa lui, pentru prăvălia acesta elii plătesce chirie,

când va fi scosii din prăvălie, ne avândiă unde să-și lucreze meșteșugulii, urmeză
să fie lipsit și de hrana vieţii; marchitanii aceștia se cuvine a-și găsi' prăvălie
să între cu învoială, fiind-că faci alisverișii pentru folosulii lori. Să bine-voibscă

Inălţimea Măriei “Tele, ca cu luminata poruncă ori cătră d-lor cinstiții comandanți, ai părții ostășeșci, sâii cătră d-lor zapeiii dregători ai politiei, să scâtă nu
numai pe acelii marchitanii din prăvălia jăluitorului, ci și pe alți marchitani, care
asemenea aă intrată cu sila pe la ulte prărălii, precumit din jalbile stăpânilorăprăvăliiloră
'ce pururea dai la Divan ne-amiă. adeverit, ca să rămâe slobodii
că să se hrănescă și siraculii acesta»(1). 1790, Februarie 8.

Cătră Prinţipă.

„ <Punemit întracestă plecatii răportii jalba ce

ai

dati.la

Divanii

Stefan

Polc. ca să se vâdă de Inălţimea Ta; pentru care să bine-voesci Înălţimea

'Ta

a porunci pentru acei marchitani, că ori să se plătescă chiria după dreptate și
aşa să şeqă să-şi facă alisverișulii și căștigulii lor, ori se sloboză prăvălia jăluitorului să se pâtă chivernisi cu ali săi (2). 1790, Ianuarie 36.

i-a

Umnărirea. contra amicilorii lut Mavtogheni şi a conluptașilorii, cari
remasi mal lungă timpi credincioși, nu e una din cele mai
(1) Cod. Xo. XVIII, fila 357—358.
(2) Cod. No. XVIII, fila 341,

i
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mici preocupațiuni
anului 1790 (1).

V. A. Unecuă

a Divanului ocupațiune! Austriace,
-

«După arătarea d-lui vel Log. Golescu s'a orânduiti

în decursul

Mumbaşir a stringe

ravaşele slujbașilorii vinăricenă ca să se -potrivâscă catastihu spre a se vede ste-

tirismosulii și fartișagulii ce ai făcută slnjbași. 1790, Ianuarie 22,
(1) Carte ce sa dată dela Divană pentru oprirea mărfii Turnaritului,
Cătră sturostea de Negustori |
!

cAstă-Qi ai dati jalbă la Divanii d-lui vistu Mateiu Fălcoian cum că l-a
prădată Taroavitulă cu 17 pungi de bani şi taleri 150, osebi de 50 pungi ce
i-ai luati domnul Mavrogheni, așişderea și căminariu Hagi Moscu ai dată jalbă

cumiă că La jăfuită. Dumitrache Turnavițu şi cămărașuli lancu Mavrogheni cu

“taleri 2500, osebi de taleri 8000 ce i-ai luatii juvaeruri domnul Mavrogheni, și
iarăși căminariu Hagi Moscu, ati datit jalbă cumiă că ait opriti Dumitrache lur-

navitul banii ai ciocănașiloră dela Telega taleri 800 şi ai ciocănașiloră dela Slănic taleri 1200. Așişderea și Sultana Medelnicerdsa aik datii jalbă, cumii că are
să iae dela 'Turmavitul taleri 4845 şi Dani. 74, cu hotărire de judecată, și ai

făcutii cerere la Divanii, prin jalbile d-lor, ca oră să dle făgăduinţa în scrisă
Dimitrie Armașopolon comisionerulii Turnavitului, la care este marfa a Turnavitului trimisă, cumii că le va plăti aceşti bani, ori să de poruncă Divanulă a se
opri marfa 'Turnavitului după analagon sumei banilorii, și. osebitii de aceştia aii

mai jăluită și alţi cumii că ai să iae dela Turnavituli, și ai cerutit

dreptate

și aji toriulii Divanului, unde viindăde faţă şi. Dimitrie Armasopolon, comisionerulit Turnavitului, la care se. aflii marfa 'Turnavitului trimisă ; s'aă întrebatit ce
respunde la acestea jălhi de pricini de bani ce să jăluescii numiţi că aă să iae
dela Turnavitul, și aă dati Divanului respuusi hotăritii, că nici este vechilulă
Tarnavitului a respunde la pricinile lui, nici s& amestecă la plată de vre-o da-

torie a Turnavitului; deci Divanul neputândă a izgoni pe

cei ce dai jălbi și

ceră dreptate, acumii cândă se află marfa Tarnavitului aici, și fiind silită Divanulii a face îndestularea jălnitoriloră sai răspunsulă numitului comisionelă ală
Turnavitului, cumă că de vreme ce el să lepădă și nu va să răspuudă la jalbile
acestea, să şeie că marfa Turnavitului este oprită, iar d-tale îţi poruncesce Diva-

nulă, că îndată după primirea aceștii porunci să mergi la Armasopolon la care

sunt 27 tâncuri cu mătase ale Turnavitului, după însuși arătarea numitului Armașopolon, care tencuri să le pecetlueșci cu pecetea starostiei și cu pecetea numitului Armașopolon, comisioneriulă 'Turnavitului, şi făcându-le tâte zaptii, să
dai adeverinţă iscălităla mânile comisionerului pe atâtea tâncuri pecetluite cu
mătasa, cumit că le-ai făcutii zaptit din porunca Divanului după jălbile numiţi-

lori jălaitori,

şi să iei și d-ta adeverinţă dela mânile,

comisionariului iscălită,

pe atâtea tencuri pecetluite,cu mătase, ce sunt ale Turnavitului, care tencuri cu
marfă să aibi a le pune la ună locii sigură întro bună pază și păstrare a nu se
strica, și a uu li se întâmpla vre-unii pericolonii, unde să ste poprite pănă. se
va face hotărire pentru jălbile ce sait dati asupra Turnavitului, şi precum ţi se

va porunci cu alii doilea poruncă a Divanului așa vei fi următorii». 1790 Maii 17.
Entenberg,

feld-marsehal-leitnant,

Costa

al Ung.

Vlah.,

Duzei

Dositeiă,

Murehelie, loan Da:naris, Manoleiehe Grădiştea, Constondin Știrbei, lie vel Sardaru,

Cor. No. NYIII, lila 105,

Da

Istoata Romimrontt

Puţini

timpi

după

s61:

acesta boteril se împacă cu Turnavit
u și mij-

locescii acâstă poruncă nouă, din 5 Iulie
1790:
Poruncă cătră starostea de fegustoră pentr
u slobodenia

Mărfii Turnavitulu,

«Marfa Turnavitului, care după jălbil
că însiși acei boieri jaluitori at dati acume boierilor jăluitori este oprită, fiindă iscăliturile d-lor în scrisă la Divană
ca să se slobâdă, să aibă dară a o
face t6tă teslimă în mânile lui Arma
șopulou
comisionerulu 'Turnavitului, carele ai dată
la Divanii adeverinţă sub iscălitura
sa În scrisii cumă

că aă primit'o t5tă întregă precumă ai
fostă, care adeverinţă
sait pusă în păstrare la canțilaria Divan
ului lângă jălbile jăluitoriloră ce ai
cerutii opiirea aceștii mărfi Și dt primită
acumi slohodenia ei>(1). 1790 Iulie 5.
Lutenberg, feld-marschal-leitnant, Romn
ie Filaret, Ioan Damaris, Costan, Știrbeiu, dateiu Tăleoian.
.

Nu numai în averea lor au fostă isbiți
amicii nefericitulut N"
Mavrogheni, ci și în viața lor. Sub acusare
de «mare viclenie şi de
vîndetori de patrie», sunt spânzurați în
August 1790, duo! neno-_
„Tociți. foști slujbași Gheorghe Logofătu
li și Cămărașuli Gheorghe
Poliz (1).
(1) Două publicații și lu Spilară şi lu
Aga pentru duoi inşi ce sai
hotărită de spânduvrată, cătră ispravnici
i ot sud, |
<Gheorghe Logof. şi Gheorghe Poliz Cămăr
așit, prin corespondența ce: uit
făcută cu partea vrășmașului, siati aflată
pirători următori de mare viclenie şi
vîngători de patrie, după a cărora fapte
judecata ostășâscă i-ai. hotărită a so
osîndi cu pedepsa funiei, care judecată din
porunca pr6 Inaltului Prinţipă la 27
ale acestei luni, după calindarulii noă,
are a se împlini cu mai susi numiții :
deci pentru pilda tuturoriă să aveți d-vos
tră ispra
sciută şi cunoscu!ă tutaroră de obște». 1790, vnicii a publieui acâsta făcând-o
August 15. >
Cod. No.
XVIII,

„si

-

”

Fată şi alte două acte, unulă urmărindă
o întrâgă serie de slujbaşi ar Jur Mavro
gheni
al duoilea de surghiunire din jeră, a
unuia din Gmenii lui Mavrogheni :

"

Dela Divanulă. Prinţipatuluă feri Românese
i

«De vreme ce ispravnici, menzilari, taing
ii și sameşi, ce aă fosti la judeţul Buzăului în vremea Domnului Mavrogheni,
a cărora nume s'aă însemnată mui josă
însi-și sai doveditii pe sine în Divanti cu câști
guri nedrepteși dobândi de mâncătorii de pe la săracii lScuitori, prin
împliniri de rămăşițuri din rândueli ale
Visteriei, luate din jndeții și împărțite
între dânșii, fără de a le arăta: la Visterie
că le-ai împlinită, și prin

alte felurimi de hoţii cu măsnrături nedrepte,
zahare=
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Dâcă amicii Turciei şi al lul N. Mavrogheni, eraii mallratați, surghiuniți când nu spânzurați, de Austriaci, eraii dre mai bine tratați
Românii în genere din țâra Romănâscă?
leloră spre pagaba și încărcătura săraciloră și spre înșelăciunea și paguba socote'iloră Visteriei ţărei, dobândindu-se pe sineşi, pe cari fartizaguri și câștizuri
nedrepte, beputându-se învoi şi a se împărți între dânșii, aă cutezatii a se îndrăsni
de a eşi și la marele Divanit fâsă de nici o sfială, unde sai văduti de faţă

relele mimări ale lor, ae tăgăduite de însişi acele

câștiguri și: hoţii, tal. 7050,

carele le-ai luaţi mai josă numiții, cercadit analogii drepti a le împărți acâstă

și pe urmă,

hoţie la toți tovarășii,

după ce daă Divanului

acestă pliroforie și

arâtă de față acestă hoţie a lor, facii într'adinsit învoieli și sulture de împăcăciune
întorcândă unulă altuia, care aceste urmări ale lor nefiindii cuviință și cu cinste
Divanului a le primi, sii ale trece cu vederea, după ce sa făcutii de față v&qutele
şi datori fiindă Divanulii a face pildă pentru alți slujbași şi dregători, osândimă

pe toți aceşti tovarăși de furtișaguri să ace din însuși acelii câştigii de tal. 7050
una mie galbeni
vânduimiă zapcii
cu strînsâre să
Panait Slujeru,-

Imperălesci la cutia milostenieă săracilorii de obşte, pentru care
pe..... ca atâtă pe acești ce sunt aici dintrânșii să-i apuce
împlihâscă dela toți acâsta cu analoghie: partea lor, câtă și pe.
Vistieru Neagu și: Sameșu Gheorghe, ce se află afară la Buzăă,

să împlinâscă dela toți acâstă mie de galbeni în sorocii de qile......

cărora

nici unii felii de priciauire să nu primâscă, ci până la numitulit: sorocă de nu
va împlini acâstă- sumă de galbeni, să-ă ridice pe toți în fiare, pe toți să-i aducă
la Divană; pentru care poruncesce Divanalii și dumitale orândaitule zapciii
Mumbaşiră, de nu vei face împlinire să scii că te vei cunâsce de nevredaică şi

vei fi căţută din orândutala slujbei tâle». 1790, Iulie 2.

14, 1790.

Câştigurile ce aă fieş-care după socov ila Comisici delu Mai
Taleri

2090 Stolniculii Răducanu ca tal. 509, răsura
fără a nu eşi din judeţi.
1509 Ilie Cămăraşnl

semilorii

ce aă luati

obicinuite
Ă

cu tal. 500, răsura acestei semi, tal. 1000, luaţi din judeţ

cu name de a se cheltui la trebile judeţului și nu î-ait cheltuită, bez

tal. 300 daţi Pit. Genet, ce a slujitii la magazie.

1000 Iamandi Căpitanuli

-

:

1600 Hagi Ene.

300 Panait Slujeru.
250 Vistierulii Neagu.
400 Sameşuli.

7U5U

Alta. S'a făcutit volnicie cu mumbașiră să aducă pe Medelnicerul Janache dela
sud Dâmboviţa ce a fostă ispravnică în: sud Vâlcea la Istuli 1788, tovarăși cu
Marcu Portarul prin scirea ispravaiciloră, aici la Divană,

ca să răspundă pentru

arătarea ce a ficutii cătră Domnul Mavrosheni atunci la fuga numitului Portară

Mareo în Sibiii, cum că a luati numitul Portari din județă tal. 13291 bani ai
Mâriei Sâle, după care s'a pornită nnmitulă Domni de a luatii dela sudiții

Austricesci, taleri 9028». .1790, Iulie 5,
"Cod, No, XVIII, fla 293.

-
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„Nu numa! pe capulu săi nu era sigură nime, dară nici
pe proprietatea și avutulu s&i. Trebue administraţiunei Austri
ace, în lanuarie 1790, casa- de şcâlă şi de bibliotecă de la st,
Sava? Șcâla. încetă,
iar biblioteca și museuli didactieii erau strămutate
or și unde (1).
In localul șce6lei, Austriacii făcură spitali militară. Dară
nu se.respecta ma! multă proprietatea privată. Se dă afară din
casele s6le
_cluceruli Otetilișanu, fiind-că convini casele lu Operfe
rvalterulut spitalului din st. Sava. Pivniţele lut, Lehliu și a clucerului
Racovitză se

deşertă cu sila spre a le ocupa Austriacii,.
(2),
;

|

|

Alta. «După jalba lui Dumitrache Saudagiul și după anafora
ua dumnâlui vel
Spătară pentru închisSrea ce se afli cn prepuuere de
bânuială pentru cei ce aă |
“fugită din țâra Turcescă, şi arâtă dumnslui vel Spătară
că el a fostă şi isgonitii
aici, ca ună omă al lui AMacrogheni și în potriva porunci
i pr6 Ivaltului Prinţipă
vaii întorsii, sait găsitii cu cale de cătră Divană Și Sai
poruncită dumnâlui vel

Spătară ca să-lă -surghiun&scă de aici din pământulă ării,
paznici, de unde să nu mai aibă voiea se întârce, şi se însciin trimițându-li cu
țeze și pe isprav=
nicii Foeșani

lor de a nu-lă lăsa să mai calee în pământul ţării;
asemen6 și
pentru o muiere ce era în sălășluire fâră cununie şi âmbla
cu Şâlbi numindu-lit
de bărbatii, să grăiâscă pre sfânţiei.scle părintelui Mitrop
olit ca să cerceteze
și să facă cuviinci6sa îndreptare la acâsta». 1790,
Mai 24,
“

(1) «S'aă dată porunea Divanului prin pitacii la d-lor boerii
epitropi, după or__deră ce ai veniti la Divaniăi, ca să se dezerte o
odae ce este în sfântu Sava
Vivliotichi, fiindă trehuincissă a se pune înti'ânsa
hainele bolnavilori ostaşi Impărătezei, să rănduiască d-lor un gramaticii cu. șciință
dreiu dascălulă latină, ca să facă eatastih de tâte cărțilede învățătură şi cu Ananume, cumi și de
alte mesteșuguri ale învățăturii și să se așoze ori în
mănăstirea sfântului Gheorghe
scă în altă parte, unde voră socoti loci bună a
nu să strica». 1790 Ianuarie 28,
Cod. No. XVIII,

fila 14,

(2) După raportul d-lui vel Aga, ca după cerere
a d-lui Retmaisterua i
se da o pivniţă să ţie depositorium ală spitalului
dela sfântu Sava, aă urmati
porunca Divanului, ca ori pivniţa, din „cartea c€ veche
nicului Lehliu, ci pentru pivnița din curtea, câ veche să i se dee, stii a paharai dati r&spunsii că este
pentru altă trâbă a spitalului de acolo, iar pivniţ
a dela păharnicu „Lehliu vă=
Q&nd-o i-ai plăentă, dar ai cerată şi casele de
dâsupra tâte ca să ș6qă Ober-

fervalterulă

spitalului, în care case fiindă că șede cluceriu: Otetilișan
cu chirie, l-ai făcută de aă primită numai casele jumătate,
cere poruncă. ca să -sc6ță
calabalâcurile din piraiţă și să șâdă și cluceriuîn șijumăta
te casele; s'a făcutii
răspunsă cătră domnului vel Agă, că. pivniţa
clucerului Racoviţă nu: s'aă
luată, căci are. vinuri într'ensa, apoi ........
ne arătând de -sunt vinuri
în pivnița Lebliului, cumişi pentru. a șşed€ cu
eluceriu Otetelişan în. jumățate casele,
iarăși nu ardtă de sati mulțămiti și cluceru; ci. să deschidă
pivniţa
7
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mal putea resbate nime fără de'a: fi pungăşit... Ţ&-

ranulă care aduce la Bucuresci de vindare din produsul câmpului
său, zaherele,

lemne,

legume

etc. era

dispoiatii

de ele de cătră

sol-

dați, <Jaaă dela ei cu deasila, cu hrcipire, fără de plată, dintve cele
ce aduci, de vândare, dela alții iai banii la drumu, și așa nu-

may îi slobod de merg»...

|

Numai în 5 Februarie 1790 Divanului ishutesce a dobândi voia
să trămilă la județe și la spătarulii Aga din Bucuresci următorului

ordinii pentru stărpirea acelori jacmănii austriace;
„
Publicaţii la 12 judeţe pentru cei ce facă vtutăţi, celoră ce aduci de
vîndare cele trebuinciose la târgă. Dela Divanulă Prinţivatului ţării Romănesci,
Poruncă

cătră vel. Ispracnicii ot sud.

«Piind-că de apururea vinii jălbi Divanului, cumit că Gmenii ce arii fi viiudă |

dela ţâră cu lemne, la târgii, cu zaherele, legume'și ori-ce de ale mâncării se

supără, se necăjescii, şi se păgubescii de 6meni rti, și de cătră soldați, luându-le
cu dâsila, cu hrăpire, fâră de plată, dintre cele ce aducii de vînqare, dela alţi

iai bani la drumu și aşa îi slobodii de mergi, dia care acâsta speriindu-se locuitorii, se embodisesc de a aduce cu tragere de inimă cele trebuincise la târgii

de vîngare, şi se pricinuesce dintiu acâsta și lipsă la obștea norodului,

cum și

aceloră locuitori ticăloșie ; deci noi, pentru partea ostăzescă, iată amit dati cu
feld-marschal-leitnant strașnice porunci cu jarământă. tare, cumii că pe cari din
ostași se va găsi în faptă dintracâsta, pe unulii ca acela îlii voiii vedea întocmai
ca pe uni hoţii drumașii, și după judecata 'ostășescă i se va orândui pedepsa

lui cu mârte, și comandanții companiei ce nu va ţinea în orânduială 6menii sti se
vorii pedepsi şi mai strașnicii, iar pentru cei-l-alți 6meni rti și hrăpitori, cari supâra pe locuitorii ce adueii unele altele de vîngare la târgi, s'aă

poruncitii

la

d-lui spataru, la d-lui Agă, și la d-lui Armașii ca nișce zabiți ce sunteți să dâe
tare poruncă zapeiilorii d-lor de pe la margini și de pe la -răspânţii şi din
lăuntru politiei, cumit și pe afară, în drumurile care intră la Bucuresci, să rândui6scă 6meni de pază, ca să străjuiâscă, de faţă și prin taină ascunși, cu priveghere imai vârtosii în târguri în lăuntru, și pe ori-care va vedea că se îndrăsnescit cu obrăznicie a face răpirea bictuluă. (evanii, oră a-i face veri-ce supăvare, numai decâti să 6să întru ajutorii și prindândii pe acela şi legândulă, de

va îi soldatii să-lu aducă la mine. împreună și cu tacrirulii lui, iară de nu va,
fi soldatii sâ-lă aducă la Divanii, ca să-i facă cu pedepsa lui pildă la toţi, iarii
împotrivindu-se

cineva-și la aducere, îndată fâră alta să-i împușce.

Deci se po-

şi de vorii fi vinuri să însciințeze Divanului și să caute altă pivniţă împrejuri,
Jar de vor fi alte calabalicuri să le scotă; iar pentru casă fiind-că arctă la
Divani d-lui Vist. Fălcoianu, că numai trei odăi sunt drese în care șâde cluceriu,

iar două odâi sunt stricate, ci să grăiescă cluceru scii cu stăpânu casii, ca să se

ârtgă şi acel6 stricate, la care să dâe și d-lui ajutorit»,

Cod. No. XVII, Gia 14,

|

A
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runceşce și d-stră ca acesti Nizam, să-l faceţi d-stră
cunoscută și la toţi locauitorii cei îufricoșaţi ca fie-care

să se îndemne la drumulă și venirea lui, şi când
"ra fi supirată de cinevaș, să strige cu glasă mar
ela poteraşi și la paznicii zapciă
să le mergă întru ajuloră, să-i prindă, și deoseli
să poruncesee și zapciiloră, căpitanilorit de poterași de pe afură, ca să fie și
ei cu purtare de grijă, pentru
acesta ; care aceste porunci ce sait dat la d-lui spătar
u, la Aga, la Armaş și la
d-tre, veţi şei că le-amă făcutii ei feld-marschal-leit
nant cunoscute și la partea
ostăștscă ca să le şeie» (1). 1790, Noembrie 5.
|
E
|
Asemenea s'au făcutii

și la spătaru Aga și Armașu, ca

Bucuresci şi pe la margini.

Aga

orașului

nu

pâte

apa

pre

să privegheze

nimeni Și nimica de

în

oștenil

Austriacă ; nici chiar ruinele curţilorii domnesci
arse nu le pie protege: Austriacil fură lemnuli, ferulii, desgrădesci
curtea «cărora ni'ai

„Pututi căpitanulă agiescii să le ste împotrivă»(1).

(1) «După porunea ce aă dati Divanul âncăde când
s'a arsă casele
curții nouă, la dumnâlui'
vel Aga, ca să rânduiâscă paznică a nu se lua de cătră
cinevași herulă, petrele, cărămida și ori-ce din cele rămase,
aii reportuită Diva„Bului d-lui vel Aga la Decemvrie 11, ct că soldaţii
lingă alte măruntae de
ficră ce că
luată, de care aă spusă de atunci și d-sele cinstitu
comandaulă, aă
luatăşi o ușă de ficri; acum iarăși ati reportuită Divanului lui
d-lui vel Aga dela
6 ale acestei

luni, cum că ostașii nemți ai mersi la două grajduri
ale curţii
despre vii, afară din cuprinsulă curții și le-ai desgrăditii de
jur-împrejurii de uluce,
cărora n'a putută căpitanuli agiescă să lo stea în potrivă; pentru
care nu lipsimi
eu plecăciune a însciința Inălţimei T6le». 1790, Ferruarie
8.
,

Dâr dcăîn orașe Austriacil dădeaii dureșă,în avutuli și
casele

-Gmenilorii, ce se. urma pe afară, prin judeţe? Ț6ra mal
era devastată
Și de așta CiȘII volintivi, cal, sub prelexti că
sunt partizani al -

Austriei, vagabondaă, prădaii, jăfulati.... Insuși Coburg fu
silitii a-şi
purta atenţiunea asupra acestori hoţi, car organisaţi
în cete, cu

steagi, nelinișteaii ţsra intrâgă.
Așia, în 25 Ianuarie,

1790,

a

Divanulă

Di
ordonă

vel Spătarului, să

se îd la caraulii pre Radu Căciulă, Radu: Herghelegiu, Toder
„Moraru, Stan Drăgan
. Voică.
, Trăistavul şi Gheorghe - Vasile,
Poştă «în slujba. ostășescă lângă Dumitrache
- (1) Cod. No. XVIII,

fila 305.

Strajmaistru sin Mi-

1?
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halache, care după netrebniciile lor sai scosă dela slujba ostășescă, să-i pedepsescă cu câte 80 de toiage la tălpi» şi cu ocna
pe ttă viața la recidivă. Aceștia suni irecuţi la biră ca pedâpsă, şi
«vel Vist. va încărca satele cu numele lor, «tar Dumitrache Shajmaistrulă sa dati la spitaluli, Colţeă fiindi, bolnavii»
(1).
Alţi 27 de volintiri al Majorului Stefani, pradă. locuitori din Dâm-

bovița. Aceștia sarii cu toţii și obligă pre Maiorul Stefani să dee
zapisii că din l&fa acelor 27 de hoţi — diși.volintini, — va plăti cu
incetuli “tâte pagubile. Divanulă intervine în 28 Februarie, 1790, la
disulu Maiorii Stefani «ca. aul
ce iubesce dreptatea (2) și naut
volesce.a se: ponoslui numele dumnelui, să facă îndestulare» “
la cererea celor cu zapisulii (2).
|
_
”

Eată unii altii casii în care intervine Divanulă cu raportă la
Principele Coburg, ca să se aducă la Divanit unii altii voluntarii hoţii,
Hristea Bulucbașa.:
Ă
«Insciințămi Măriei Tâle pentru ună Hristea Bulucbașa volintirii, co se află
în slujbă lângă Maiorulii Nicola, pentru care jăluindu-se la Divanii Spătaruliă
Hangerliu cum că este dâtoră cu taleri 600, așiş.lerea jăluindu-se și unii Gheorghe
DBo;neagul, că aici în Bucuresei l-aii jefuiti de toti ce aii avatii asupra lui, ai
scrisă Duiwanulii la Maiorulă Nicola, ca să-lii trimită spre a se judeca cu davagii
lui,

câud

fiindă-că

numitulă

Hristea

de sineși

venise în Bucuresci,

zapciulii Divanului: cu cartea ce era serisă pentru dânsul

mându-lii

să vie la judecată,

și âutâiă a disii că va veni

ai mersi

de i-ait ardtati chia-

a doua qi însu-și la

Divanii, iar după acâsta mergândă zapeiulă să-lă chiame, nu numai wa vrutiă
“să vie, ci âncă luândii cartea Divanului din mâuele zapciului, cu înșelăciune, a
îucălecatii să plece; şi cerându-i zapeiulii cartea să i-o dea, el l-u și gonitii

lovindu-lă cu seara calului și așia în silă a luati şi cartea Divanului din mânele
zapciului și s'ait dusă,

nevrândă

să dea nici o ascultare. Pentru

voescă Înălţimea Ta a porunci să se aducă acestă Hristea

caro

să bine-

la Divaniă, ca să se

cauti prin judecată aceste jâlhbi ce sunt asupra lui>(3). 1790 Ianuarie 30.

-

(In Cod. Xo. XVIII,

fila 10,

- (2) «După jalba lui Bucur i Neculae și Radul din Valea-lungă sud. Dâmboviţa. pentru 27 volintiră ii Maiorului Stefani ce i-ati prădatii și a luată zapisii
dela numitulii Maiorii, ca din I6fa lor să le plătâscă cu încetul ; care l-ai arătatii

şi la Divanii de s'aii văgutii, stai scrisă Muiorului Stefani, ca unul ce iuibesce
dreptatea și nu voesce a se .ponoslui numele d-lui, se facă îndestulare de dreptatea, lor>. 1790, Februarie
(3,

Cod. No, XVIII,

18.

fila 331-352,

i

Sa

iszoata Romisiroă
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Mal înserămi în notă și alti documentii de acest
ă

natură (1).

In 10 August, 1790, Divanul căpătă învoire dela
Coburg să ia
mesuri mal seri6se spre stârpirea hoţiilorii şi jafuri
loră așta dișilorii

ostași și voluntari Austriacesci.

|

|

Publicaţii la 12 Județe.și la Craiora pentru hoţii şi
făcătoriă de răi.
«Fiindi-că

întwacâstă

vreme

de primăveră, mulţi din cei nărăviţi de nai
din nainte la fapte rele, vor cuteza a cerca gândur
lor cele deșerte spre ase
porni în hoţii, și răutaţile ce era obicinuiți, alții dinileprâsta
minte a lot, îndemnați
de cei răi, socotindii să se folosâscă cu agoniseli
nedrepte, se voră înșela -la
aceste netrebnicii, cari pentru ca să amăgâscă
norodulii, să pâtă a-și săvârşi
relele

fapteloră lor, se vori și schimba în haine ostășe

sci, spre a nu fi cunoscuți
„de hoţi, iată ântâii pentru ostașii cei buni spre
a fi cunoscuți, Escelența Sa
„ Feldmarechalul-leitnant, din porunca pr6 Inaltu
lui Prinţipă, ati dată nizamulă „celă cuviinciosă seriindă la tâte tisturile ostășe
sci pe afară în ț6ră, ca ori-care
din ostași, veri cu.ce trâbă ar fi orânduiţi în județă,
să aibă dela comandiruli
regimentului adeverinţă la mâni iscălită, cum că
este ostașă Impirătescă, şi cum
că este orânduit scii trămisă cu cutare trebă, spre
a fi cunoscută; iară carele se
„va găsi fără de dovadă în scristi la mânile lor, âmblâ
ndă după fafuri şi fapte rele,
cu pricină că este rânduitii la trâbă, fără de dovad
ă la mânile lui, pe unii ca
-(D)

Hotărirea ce sai făcută în dosulă anaforalei depart
amentului

de
cremenalionă pentru Ștefan fecioru Bratul a se trimete
la ocnă, și-alți doi a. se
slobodi pe
chiezișii, cu porunea cătră Voerii Judeciitori de la acelă
departamentă,

«Câtă pentru Ivan Turculeţ

și Gregorie

Geianu

d-stră n'aii pe nimeni Dovagiă, prin chiezășie vredui , fiind-că după ardtarea
că, (că ori când se va arăta
pe urma loră vre-uniă păgubașii să aibă a-lă da
de față), să se slobâqă dela
închis6re, iară pentru Ștelun tecioru Bratului, măcar
ă că arituți că nici acesta
nare pe nimeni Dovagiii, dară pentru acești feciori
ai Bratului destui părisi le
sunt înseși faptele lori, ce de atâţa ani până
acumă, apurnrea nai conteniţii
din jăcmănii și tâlharii, șciute de obște, precum
ii chiar și acumi la venirea
armiei cu mijlocu că aă intrat volintiri la shjba
împtrătescă, asemenea ai, înce»
pută vele urmări și tâlhării ale lori, după cumă
însuși dela comaudivu loră - ai
luati, Divanul înșciințare, că pentru aceste urile
faple, ca pe nișce tâlhari i-ai
şi îzgonită din comanda sa; dreptii acg. divanul
ii porunceșce d-tale vel Armaş,
ca îudată co vei. primi porunca acesta, numai decâtii
pe acestă „Ștefan feciorulă,
Bratului să-lă porneșci cu grabă la Ocnă, ca
să stte acolo în pedipsă, şi . fără
de porunca Divanului, nici de cumiă să nu fie
slobodii a eşi». 1790, Martie 16.
Cod. No. XVIII, la 61.

Poruncă cu Mumbașir

cătră cămărașul dela

Ocna Telega, ca să. pue în Ocnă
po Ștefan focioru Bratului, și fâră de porunca Divan
ului
adeverinţă la mâna Mumbașirului că Pai făcută teslim să nu-i slob6dă, dânaii
ii, 1790 Martie 16,

*
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aceia, ai voie ldenitorii să sară cu toții să-i priugă și cu pază să-i trămiteți
dumntvâstră la tisturile ce vori fi mai aprope; deci de altă parte dumnâvâstră
“să întăriți strejuirea și paza cea cuviincidsă în totii coprinsulii acelui ținută pentru
hoţi, orânduindii - poterași întradinsila părţile locului cele trehuinci6se, şi la
drumuri pe Polcovniculit județului cu toți. poterașii lui, căpitanii cu slujitorii
lor, cum și zapciilorii de prin plăși, să .le daţi porunci a priveghea de acâsta,

cari să facă totii feluli de străjuire cu toţii spre a simţi și a cunâsce mai dinainte

pe acei ce âii cutezatii acesta şi sunt porniţi spre fapte rele, ca mai nainte să-i întîmpine, nedându-le vreme a săvîrși vre unii r&ă, iar întâmplându-se a călca pe cinerași,
ori la casele lor, s6ii la drumuri spre a-i jătui și a le face vre un răi, numai decât
„proftacsască cu unii ciasii mai nainte poterașii și cu satele din preună, mare s6ă
mic, să sară cu toți să-i pringă, să nu scape, sâii de se vorii depărta să le ice
urma,și să-i puneţi în mână negreșitii, atât pe dânșii câtii și pe gazdele lor, căci
hoţi fără de gazde nu potii fi, şi să-i trimeteţi în bună pază cu ecsamenuliă loriă
aici; pentru care să și faceţi cercetare în tot cupriasul județului de arnăuţi vo-

liutiri și depărtaţi dela comănţile lorii, sârbi sâii şi din pământeni, care âmblă

încunjurându-se prin judeţii, cu arme asupra lori, ca să vă d6e s6mă cu ce tre-!

buință este? de cine este orânduitiă?. şi cu ce dovadă în surisii la mânile lori? și

pe acei ce-i veți găsi fără nici un căpătâi

şi fără de

trebuință

cunoscută,

ne

şeiută și cu bănuială, să aveți a-i prinde şi cu pază să-i trimeteţi aici la Divanii
cu însciințarea d-stră în scrisii, iarii mai vârtosii pentru țigani ce sunt âmblători

în. țeră, ori domnesci, mbnăstireşci, sei boereşci, :să aveţi a chiama pe toți văta=-

vii lori să le luaţi chezășie bună dela: mânile lorii, ca să-și pârte grijă fieşcecare vătavii pentru toți cetași lui a nu cugeta la câtit de puţină hoţie, și a se

părăsi de năravurile lorii, căci pe lângă hoţi.și însuşi vătavu acela se va pedepsi

strașnicii; așişderea
și pârcălabilorit, preoţilorii de. prin sate, și fruntașilorii orăşeni de prin orașe să le daţi în știre şi să le porunciți, ca fieșce care să grijască

în satuli stii, scă în orașii a nu se afla vre-unii omă răi necunoscutii, stil gazdă:

de hoți; -să aibă -şi datoria acâsta, și pentru cei ce voră fi în bănuială ori
„de hoţi s6ă de gazdă de hoți, fără de a nu-l trece cu vederea,. să-lii dâe în
„șcire la isprarnici, că de se va dovedi în urmă,

că din satulă

și orașulii

„ali eşit vre-ună omi răi, po lângă acelii hoţii va fi şi pârcălabulii

acela

în osîndă;

-dreptii ac dară să .grijiți forte de acesti bună petrecere a locuitorilorii și dra„meţilorii, fără de grijă-și temere de hoți și 6meni răi, ca-nişce deregători ai

judeţului ce sunteți, căci veţi fi vinovaţi când

nu

veţi av6

acâstă

purtare

de

grijă, mai vârtosii că unii ca acești făcători. de răi ne înfrânaţi fiindă, sai cu-

„tezată în vremurile. trecute și la 6meni, ofițeri Impărăteşti a face ucidere de
m6rte, și. socotiţi-vă când se va întâmpla una ca acesta în ce nevoie veță intra !>(1).
1790, Aprilie 13.
|

Acestă circulară e repeţită subo altă formă numa! 2 dile după
aceea, însă cu acesta de a doua

circulară Divanulii i6, cu o duloşie

care tocmai! bine nu-lii prinde, apărarea ț&ranului și ordonă ispravnicilorii să le facă dreptate la jalbele lor. Dice Divanulă şi aceea, că
«la ovânduiala. oblăduivei ce ne aflămi», adecă sub regimulă
(1) Cod. No. XVIII, Ala 91-98.

.

-
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Austriacă, nu încape că pentru una Și
același afacere Divanuli să
repete zadarnică ordinului ce dă după
cum averii ispravnicii “Tău

obicei din trecută .. ..
Iată întregul

acli:

Publicaţii la 12 judeţe, cătră îspratnică
, penlru ccă ce jaciăi vtii ostași, *.
să-i înșciințeze” Divanului, cui:și -la
pricinile de juilecăţi ori-ce porunel: le
vint
să le uvieze, iară să nu lase pe locuitoră
să se întucă în deșertă....
T.
„ «Macarii că și alaltăieri prin cărţile
ce
vi
sai
trimi
s
“dela
Divânii. pentru
nizamulii hoţilori, s'a arătată. cumti
că locuitorii ail voie să sară să. prindă
pe
care din ostași voră ămbla după jafan
i
necăjindu-i, fără de a av6 la mânile lori și după fapte netrebnice, supărându-t și
comănţilorii,

să poruncesce

cumii

că este

orânduitii

paşuşii și dovadă în scrisă dela mat mari

cu vre-o trcbă ; dară iată acumii înti"
adinsii

d-stre, ca să aveţi în grijă

judeţii fără de pașușii și fără de dovadă pentru unit ca acei ce se vorii găsi în
rănduitii cu îr6bă, să-i puneţi să-i pringă în serisii la mânile lori, cumniă că este
negreșiti, și să-i trimoteți în pază la
tisturile ce voră fi mai aprâpe; pentr
u că aşia S'ati și datit porunci la tâte
tisturile ostășesci de pe afară, încă și cei
co cu trebuință ai venită să câră dela ispravaicii judeţului trebuințele lorii ostășesci,
iarii de sineși nu Sunt volnici a
supăr

a și a necăji pe locuitori întru nimici
; pe lângă acâsta vă însciințămii de
obşte, că multe porunci pentru multe
felui de pricini, judecăţi:şi de altele:
ce
să daii odată dela Divani, d-stră ne urmâ
ndu-le, ne 'săvărșindu-le, se întoreii
jăluitorii în deșertă, fără de nici o ispra
vă și tără de niciun respunsti, scii înseiințare

dela d-stră, de li se pricinuescii cheltueli
şi repădii pergânduşi vremea
lucrului lori; așișderea și pentru alte trebu
ințe
ostăș
esci. și Nizamuri ale țării,
câte două trei vânduri de

porunci vi se trimet pănă le puneţi
în faptă cu lucrarea, pentru care să șciți, că acestii
rău obiceiti cu care ați fostă învățați,
de
a aştepta pentru o trâbă câte două txei
“ duiala oblăduirii ce ne aflimă, ci pentr porunci, nu este acnmii suferitii la orânDivanului ce sait datit'o dată, are ași u.av6ori-ce pricină mare sâi mică, porunca
puterea şi urmarea ei fără de a nu
rămănea josii, supuiudă pe cei ce sunt
indat
Divanului, a fi următori fâră de voia lori, orați la ac€ hotărire și poruncă.a
și mai multi să. nu așteptați “ali
doilea şi alii treilea poruncă, căci ac6
de al doilea poruncă să sciți că are
a vă
veni cu urgie și cu mare osîndă;. asem
enea și pentru supărările ce se jălue
sci
locuitorii pe tâte dilele, că aă de .cătr
ă ostași, vă poruncesce Divanulă, ca
fără.
de a nu lăsa pe săraci să se trepede
pe aici cu jălbi perdânduşi vremea lori,
să
aveți d-stră Ispravaiciloră, ca nișce dregă
tori ce Sunteţi cu datorie a ajuta pe locuitori la păsurile lori, unde veți auqi
că ai făcutii veri-care din ostași vre-o
supărare la vre-un sati, şi ai luatii
de sineși, ori vite, oră care, ori bucate,
sâi
Yeri ce, să aflați pe acei ostași dela ce regi
mentă anume sunt, și cu grabă să
înșciințaţi Divanului, că întraltii chipă
nu pâte face Divanulit zaptulii acela
ce
se cuvine, sâii pedâpsa acelui ostașă
și împlinire de dreptulii săracilor,
când
acei ostași nu sunt şeiuță și cunoscuți,
și pe lângă însciințarea de regiment
i
lori, să aveți a înşciința Divanulii și pentr
s'aii făcutii, cât și ce supărare ai făcut u hrăpirile ce arâtă jălnitorii că li
ă fieș-care, cu dovadă, iăă de asuprire
mai multii»(1). 1790, Aprilie 15.
(1) Cod. No. XVIL, la 112,
Istoria Româniloră de V, A, Urechi
ă,

,
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V. A.

Unecuă

și la Diva-

La 9 Iulie 1790 nouă circulară la cele 12 „judeţe

nului Craiovei i la d. vel spătaru, pentru volinlirit ce âmblă prin judeţi

a

fără nică o tecbă, ci numal spre a jăfui. (1)
|

Totuși

asemene

circulară

nau fostii de vrună reali ajutori ţărei,

dâcă judecămii după faptului că ele mereii se repelă. :
asemene repetițiune găsimu în 1 Noembrie 1790.
O

dată Divanul

astă

De

și să sară, ca să

apelă la locuitori să se înarmeze

să-l desarmeze și să-l trecă ispravniculii peste hotari
prindă voluntarii,
în Austria, darii să nu-i lase a trece la Turci, ori la Ruși.
Dela Divanul

Prinţipatului țării Româneșci,

cătră isprarnicii ol sud.

«Fiindă că mulți arnăuţi şi volintini ce stai lăsatii

din slujba

“
mergii î narmaţi și călări prin țeră, fără de nică o tr6bă și prin

târgui

ostășescă,
buluci,

(1) Publicaţii la 12 judeţe și lu Divanulă Craiorei, i la vel spătaru și la

ud Agă, pentru volintirii ce ămblă prin judeţă fără nici o ircbă ca să sară să-i
pringă. Dela Divanulă prinţipatului țerii Nomânesci.
|
«In multe rândudli s'ait arătatii că este porunca Mării Sele pre Inălțatului
Prinţipă pentru volintiri ce ămblă răzoiți din comăndile lorii înapoia lagărilori,
prădândi, jăfuindi şi făcândă totii felulă de riutăți, ca pe unii ca aceia cu ori-ce
mijlocii se va pată să se desbere,. încâtii și voie s'aii datii poterilorii, ca să-i prinqă
și să-i ducă la lagărulii celii mare; acumi dară fiind-că ai luati pr Inaltulă.
Prinţipii bună pliroforie, cumii că mulți Gmeni străini cu nume de volintiri se
respândescă și âmblă prin tâte locurile, făcândi felii de felii de supărări, jafuri
și alte netrebnice urmări, pentru care cu tâtă puterea pre Inaltului Prinţipi se
dă slobodenie la toți căpitanii, slujitorii, părcălabii și sătenii, ca ori-unde se vori
afia acestii felii de 6meni âmblândii fără de căpătâi și prăvălindii, jăfuindti, fă-

cândii lucruri tâlhăreşei, să 'sară cu micii- cu mare să abată

ca să-i prindă, și

legându-i să-i aducă dreptii “aici, darii de nu-i va pute prinde vii, să dee să-i
omâre, încă de care cumvaș vor fi și nescari-va căpitani, tisturi Români, deci
lorii să le facă asemenea ca unora ce se învoiescii dânșii la urmări de fapte rele.
Deci Divanul vă poruncesce, ca să sciți atâtii d-stră ispravnicilorii, câtă și la
toți de obşte să însciințați, că acâstă voie aii dat-o însuși pr6 Inălțatulii Prințipă,
şi: negreșitii să pue în urmare porunca acesta fâră de a nu se sfii nimenea de a
face cu îndrăzuâlă silință să-i prindă pe unii ca acei, și legându-i să-l aducă
drepti aici, de care așteptămă şi respunsit cumii că sail publicuitii porunca
acesta întru audulii tutaroră de obşte, atâtii la târguri i oraşe, câtit și la tote
satele județului». 1790, Iulie 9..
Lutenberg, feld-marsehal-leitnant, Filaret Romnicânu, Dlarehelie ofichial
Imptrătescă, Manolache Grădiștin, Constantin Știrbeiă.
Cod. No. XVIII,

fila 227.
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care cei. mai mulți sunt de alte țeri
nu locuitori de aici din țâra Românescă
căsătoriți, care de multe ouă stai întomșiplati
i a face hoţii și jafani şi pâte negreșitii și acumii asemenea înde

mnare să aibă, Divanuliă porunceșce
straşnicii,
ca pe uni ca acei ce ati fost în slujb
ă ostășescă găsindu-.în
ă țâră ămblândii,
arnăuți s6i volintiri, să aveți a-i opri
cu: bine, sâă cu sila, Iuândii armele
lori
cu puterea poterașilori, a zapciilorii
și a slujbaşilorii de judeţii, sâii la. întâ
mplare de trebuință, când vorii fi maj
mulţi, să ridicați și 6meni din ț6ră
armaţi
spre a-i duce și a-i secte cu pază bună
peste hotari, unde să fie depărtați
și
dela 6stea Rus6scă și dela 6stea. Otomanic
âscă, și. mai vârtosii a nu se pute împreuna între dânșii,și după ce se vorii
trace peste hotarul țării Chesaricesci,
atunci să li se dee armele, ca să mârg
unii ca, aceia a da armele loră, nici a seă unde vorit VI6, iar împotrivindu-se
lăsa ca să-i ducă, și nu arii vr6 ea
să asculte la cuvintele cele bune, să
li se metahirisâseă și sila unora ca acelora; de care se cade și d-stră ispravnici
loră să deșteptaţi pe locuitori, și să-i

povăţuiţi ca să fie silitori pentru folosuli
şi odihna lori, spre a se înarma și ci
şi a sări, care cu arma, care cu ce va

put; aşișdorea să dați ajutorii unui îspravnicii altui ispravnicit de alăturea judeţ
ului la prinderea unora ea acelora, de
care mai nainte să daţi șcire locuitoril
ori pentru venirea şi trecerea unorii făcători de rele ca aceia, ficându-i cunoscuți
locuitorilorii și când se vorii împotrivi,
şi nu va fi altă mijlocii a se prinde, să
dee să-i omsre, ci darii așia să urmați» (1).
1790, Noemvrie 1.
|
Intenberg ghenărar, Filaret Rămnicen, Dumi
trache Ban, Dan Log. Marchelie,

Negreșilii

că de asemene

fapte

ale

volintiriloră

vaga

bondi, ba
chiară și ale ostașilori regulați, nu vomi
face respundători pe căpeteniile Austriace (2), darii nu mai puțini
ele ati fosti causa de grele
suferinți pentru ț6ră, cumiă se pote înţel
ege și constata și din actele

„ce aduserămă mai susi.
Dreptalea

niaă

|

contra voinței capiloră

hoţi și volintirii vagabond, a
lucrulii așa este, se pote vede

adreseză la toți ispravnicil:

ÎN

“

a

A

i

cere să adăogămă âncă, că multe din
acele rele dom-

o

.

oștirei . Austriace,

graţie

conivențel

cu

slujbașilori naţionali din judeţe. Că .
din următorea, circulară ce Divanului
a

.

(1) Cod. No. XVIII, fila 302,
.
|
„i
Și cu tâte aceste iată barem unii cazi
in
care
acusările se potii repurta la şef! și
în care cază Divanuli muntenesci avu
meritulă d'a cuteza să ceră dreptate de
la Coburg:
$

Cătră Prinţipă pentru doi husari,
«Cu plecăciune înșciințămiă, că ispravnici
i dela Ialomiţa îușciințeză la - comisia, visteriei și comisia înșeiințeză Diva
nului,că un domn căpitan Baron von
Kereszti, de husari, trimițând doi

husari
Venitii cu alți trei, aducândii haine şi alte-la țera ungurâscă, la întâreero ati mai
calabalicui și viindii- pe: la satul

V. A. Unecuiă
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„Cărți la tute judeţele pentru hoţii ce se prindă, că Sai însciinţati Divanul,
că nu urmeză obiceiulă a-i trimite la spătărie.
«D-stră ispravniciloră ot sud..., sănătate, vă facemă în șcire, că luând Divanulii însciințare cumii că mulți hoţi s'ară fi prinsi la acel județii dela venirea

armiei înc6ce, unii cu vinovății de ucideri, alţii căznitori de Gmeni, furi de dobitce şi borfași, și d-stră prin mijlocirea de mituiri îi slobodiți, precumi acestea
pricini s'aă și cercetatii spre dovedire unele și s'ai cunoscutii adevărate, și măcarii
că sunta vi să arăta d-stre una câte una aceste pricini de câţi vinovaţi ați
slobogită şi vori fi să se cră, darii până a, se săvârși cercetarea acesta și a se
pliroforisi Divanul mai desivârșită, iată dela Divanii vi se porunceşce, să șciţi
că orânduiala acestei pricini a hoțiloră -curge

înstr'acestă

chipii, adecă:

ori-ce

fel da hoţi s'ar prindeîn județii, nu sunteți volnici a-i ținea mai multii de câtit
trei ile la grosulă d-stre, ori ucigași fie, ori căznitori de

dobitâce, s6i borfași,

6meni,

sâii

far

de

iar a patra qi sunteţi datori a-i trimite la Bucuresci cu

examenu loră, drepti la d-lui vel spătar, după obicsiii, şi d-lui are a-i da la cremenalionă și acolo aii a se cerceta și după canonelo, după orânduiala pravileloră are a li să hotări pedepsa, după vină; ci darii acestea ce ați urmată până

acumiă, să nu vă îndrăzuiți a le mai urma de acumă înainte, și ori-câți vinovați

vi se va afla în grosii, în iua ce veţi primi cartea acâsta,cu ori-ce pricină de
hoţie, numai decâtii cu examenul lori să-i porniţi să-i aducă drepti la d-lui

vel spătar, şi
cu examenele
mustre, și de
urmată fapte

pe câţi veți fi apucatii a-i slobogi cu mituri, să-i prindeți și iarăși
lori să-i trimeleţi, până a nu rimănea lucru să vi se ceră cu
acumiă înainte să vă feriți să nu se mai augă la Divană, că sai
ca acestea, ci după cumiă mai susii vă dicemi, ori-ce vinovaţi de

hoție să vor prinde, după trei dile să-i trimeteți dreptii la d-lui vel spătari, că
ne urmândă după cumi vi se porunceșce, veți fi învinovăţiți fără de cnvânti
de

îndreptare; acâsta și fiți sănătoși.» .

lacă și altii actii de așka natură:
„aD-staă ispravniciloră ot... sud Buzeii; aici la Diranii veniră cu jalbă Gheorghe
Tunsoiu i Nica Marda dela Istriţa sud. Saac, arătândi, că unii călugării, care este

purtătoră de grijă pe moșia Istriţi, a m-rii

sf. Gheorghe, i-apucă

alți săteni din satul loră, să plătscă taleri 213,

paguba ce dice

pe ei și pe
că

sait fă-

Jilava și întâmplânda-se masul acolo, ait apucatii pe Părcălabu satului de i-ai
dat doi locuitori să păzâscă de strajă n6ptea la carele în care era acele haine,
pe care locuitori peste n6pte trimițându-i cu caii să-i adape, dimihâța ai pusă

pricina că le-ai peritii din cari calabalicii, de taleri 35, şi ai luatii din sată
trei bol; acuma cei săraci stăpânii boilorii își cerit vitele Lori, ne fiindii nimicit
vinovaţi şi ceră ispravnicii luminata pornucă a Inălţimii Tele,
de husari baronulii von Kereszti,ca să d6 boii săracilori,ci
țimea mărici Tâle a si da acestă poruncă, căci ni să pare
ință să pună locuitori să păzâscă de strajă, ci să fi pusă
care șciit obiceiulii, sâii încai să nu fi trimisi peste npte

-1790, Ianuarie 26.

Cod. No, XVIII,

fila 316,

cătră acelii căpitan
să bine-voiască Inălcă nu era cu curicătane să păzâscă,
cu caii să-i adupe».
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cutit de cătră o sumă de hoțomani, cană la venir

ea armiei lait călcatii şi Vai
prădatii, cu cuvântii că și ei ati fosti atunci
. împreună cu acci hoţomani la ac
pradă, de care numiții jăluitoră arâtă, că cu
adevăratii de ai şi fostii împreună
cu aceia, dară el n'aii luati nimici dela acelii
călugără, ce voră fi luati tote
cei-l-alți hoţomani, și. cumii că atunci la venire
a armiei, prinși fiindă, ai încăputiila închis6rea d-stră, şi după ce li S'aii Inatii
do cătră d-stră tot ce. aii
avată
asupra lori,

le-aţi luati și glObă la 7 inși din satulă lor câte
tal. 27 de
omii şi i-ati slobogitii și ceri acuinii dreptate
a nu fi apucaţi ca să plătâscă
ac6 pagubă de tal. 213, ca unii ce ei totii ce
ai
d-stră și ait dati și gl6bă pentru vina lori; deciavutii li sai luati de cătră
atunci la venirea pr6 puternicii oștiră aici în pămân șciutii este Divanului, că
tulii țării, prindându-se 43
de hoţomani, cari jătuise pe mulți, s'a făcutii
teslimit toți la. închis6rea d-stre,
cu tote ori-ce s'a găsitii asupra lori, dându-vi:se
poruncă de cătră d-lui cinstitulii
ofichâlii împtrătescă siniorii: Marehelie, ca, să st6
la închisâre până vorii veni toţi
păgubaşii să-și ide fie-care dreptulii săi dela acei
hoţomani și în urmă aţi
fostă însciințatii Divanului, cumii că acei hoțom
ani, spărgândi grosul unde
i-av6ți închiși, ati. scăpat și ati fugit, ci fiind-că
acumi după arătarea jăluitorului, se vede că d-stră ați făcuţi îasciințare
divanului ne adevărată, fiindcă nică ati spartii de
sine, ci însuși cu voința d-stre i-aţi slobodită, luând
u-le
de omii 'câte 27 de lei rușfetă, ca să-i lăsaţi, care
urmar
e
a
d-stră
este
împotriva poruncii ce aţi avută, ca să nu-i lăsaţi până vor
veni toți păgubașii, și fiindcă acestă faptă a d-stră vă

face tovarăși cu acei făcători de rele, dreptatea
silesce ca Divanulă să hotărascăpe d-stră a plăti
tâte pagubele la oră câți păgubași să vorii arta de acumii înainte jăfuiţi de
cătră acei hoţomani, însă, care
pagube arii put6 să le dovedâscă en bune și vredn
ice dovedi, pentru care şi se
porunceșce d-stre, ca jăluitorilorii supăraie Dică întru
nit chipă să nu li se facă,
fiind-că ei ai eşiti numai cu trupu din închis6rea
“d-stre, și. vina, lorii ş'aă plătit-o la d-stră cu câte 27. de lei; ci darii așia să urmaț
i negreșitii, că mai viindi

şi jăluindu-se,
Ori din păgubași, ori ânsiși aceștia, să șeiţi-că veți fi
aduși cu
veţi plăti pagubile, vă veţi și necinsti»,
Dumitrache” Banu, Manolache Grădiștinu, Dumitrache
Log. Mavchelie ofichâlii Imperătescă.
trâpădiiși dupăce

i

Cod. No. XVIII, fila 20-24.

Și când

fapte de asemenea

o

natură se petrecă în (6tă era, Teac-

iunea, bolerâscă contra făranilori este în t6tă plenitudinca
.

tirile, și boerii, neascultaţi sub
respiră sub 'regimuli austriac,

Monas-

N. Mavrogheni,
. cât privesce claca
care dă aspre ordine, orânduindiă

mumbaşiră să, facă locuilorilorii zapcâlicii spre a se supune la tâte
cele prevădute

de ponturi

si co. siguri
?

și peste

ponturi (L).

1) Cetimii în cod. din timpi:

«Sati

dată

dous

cărți ale divanuliă M-rei Dâlulii din Sud-Dâ

mboviţa, pentra locuitorii ce sunt ședetori pe moșiile M-rei, că nu urmeză datoriil
oriă a-şi
face clasa şi a-și da dijmă precumit și la cele-l-alte obiceiuri; s'aii
poruncitii la
ispravnicii judeţului, ca după condică să-i supue,
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Fi-va acâstă siluațiune gre penlru

ţăranii, causa pentru care un

întregii sati, Neculescii, din judeţul Romniculii

Săratii, a fugiti din

(era Muntenâscă în munţii Vrancei ai Moldovei (1), o
ai îndemnați
la acesti act pre săteni, ca să arete

spionii ruși
țerei Munte-

nesci, că Românuli e mal fericit sub administraţiunea muscălâscă ?
Potec că ambele explicaţiuni sunt bune.
Na
Dar atunci și Coburg se pute felicita cu 30 de familii, cari emigrară din. raiaoa Giurgiului Și cerură regimului Austriacii locit de așe-

dare în altă parte a țerei muntenesci. Acesti loci li s'a datii în județele muntene şi fură şi scutiți de biruri (2).
|
|
S'aii fâcuţii cartea Divanului cu Mumbaşir, dupa anaforaua pre sfânţiei, Părintelui Mitropolit, pentru locuitorii de pe la moşia Gherghiţii din sud. Ilfov, că

nu vor să urmeze la obiceiurileși adeturile moșiei, poruncindii a le face şi a
le împlini tâte adeturile, și a-i opri dela vîngarea vinului i a rachiului.
„ (0) «După două însciințări ale ispravniciloră -ot sud Slam Romnie şi după
reportul d-lui vel Vist, s'a făcutii râspunsi la d-lui vel Vist, ca pentru satulii

Neculescii ce aii fugitii în -Moldova i pentru niște volintiri ruseșci ce treci dinc6ce în pământulii ţării și faci stricăciuni, s'aii făcută răportă la pr6 Inaltuli
Prințipii, ca să serie unde
sorovi, bună este urmarea
iarii pentru vitele ce i să
patru artă discolii, că nu
d-lor era datori a nu lăsa

va socoti, cumit și pentru trei sute scândură i 70 coce-ati făcută și pentru căratul șăicelorii să facă silință,
cerii să d6 la tăiat și să plătâscă ocaua pe parale
să poti găsi,la acestii rispunsă dă Divanulii .că şi
să trâeă vite din județul d-lor în Moldova, căci

boii împărătești acuma nu st poti aduce şi să economisâscă d-lor a nu fi lipsă».
1790, Februarie 25,

A mal emigrati şi altit sati în Aprilie 1790, anume Jitia, cumă
se vede în acesti

aclu:

«Respunsii la Ispravaici din Slăm. Râmnic: la însciințarea

ce aii făcutii

pentru unii sată anume Jătia din plaiu Romnicii ce ai fugiti în Moldova la
vornicia Vrancii, în ţinutulii Putnii, care era postaști în Râmnic, care ţinutii fiindii
în stăpânirea Austricedscă, ait serisii escelențiasa genăral Feld-marschal-leitnant
baron fon Enzenberg la Roman,ca să poruncâscă a da aceşti 6meni,. numai Și
d-lor ispravniei să caute a trimete fâie de numele lorit și Omeni de paza lori
|

la drumi .spre a-i aduce». 1790, Maii 8.

Sa

(2) «Pitac cătră d-lui vel Vist pentru 30 familii ce ait eșitii de Raiaua
Giurgiului, cărora; li s'aii dată la mâni luminată seneti al Inaltului Prinţipi
pentru odihna loră în pământulii țării. aici, și fiind-că la locul ce ceri ei a se

aședa, ai socotiti Divanulii că nu vorii avs odihnă, s'ati trimisi la d-ta cu vătava de visterie ca să socotiscă un loci în partea muntelui,

Dâmboviţa a se aședa, și să li să dee și cuviincidsă cante
apărare», 1790, Martie 13,
-

la Prahova, scă la

cătră

ispravnicii

de
-
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Nevoile și greutăţile
.ce apăsaii pe ț6ră din cauza. ocupațiunel
străine și a. r&sboiului nu împedicati pe poporit d'a
mai petrece, după

deprinderile str&bune, la ocasiunea s&rbătorilorii bisericei. Așa
vedemi,

că bucurescenil petreci totă. una în baluri ȘI mese
cu Austriacil,
iarii şi starea negulitorâscă și c6 de jos nu lipses
că aşi petrece
pascele la jocuri și la, dulapuri. Aceste din urmă nu
lipsescăi a se

înfiinţa cu anume vote a Divanului (1).
- Birurile și veniturile țărei se adună după obiceiu

prin

|
comisia

Visteriel, în care este representantulă Austriacii Raab (2).
„
Dămii în note acte relative la darea fumăritului pe 1790(3
).
(1) Carte pentru Dulapă,
«După

obiceiu ce sati urmată din vechime în toţi ani, s'aii datii prin
acâstă
carte a Divanului slobodenie lui Bălaș Săraciul
i lancu Ciohodariul i Panait Bacsarii și lui Dumitru Căpitanu, ca să aibă voie a face la Radul
Vodă
celi obicinuită la serbătorile sfinteloră pasci ale Invierii Domnului ce dulapulii
ține trei

dile de rândii, pentru mângâerea şi privâla norodului de obşte
și pentru 6reșicare agonisâlă și chivernis6la loră, cu care se folosescii cu
dela venitu .acestui
dulapi, pentru cheltuiala şi ostenâla ce facă, urmându-se orândai
ala acestui dulapii
întocmai după obiceiu ce s'aii urmată și mai nainte; pentru
care se poruncesce
și d-stră zapeiilorii politiei, supărare să nu li să facă înpotriv
a obiceiului, ci să
fie slobodi»

. 1790, Martie 13,

"Cod. No. XVIII,

fila 75.

(2) După orderulii pre Inălțatului Prinţipă sai făcută pitacii
la d-lui vel
Vist, că s'aii orânduitii. din preună cu cei-l-alți la comisia
socotelilorii, d-lui
cinstit Raab, ca să fie nelipsitii dela acâstă trâbi». 1790,
Februarie 25.
„Cod, No, XVIII, fila 33,
(3) Cartea ce S'uă dată la mâna fumaviului, cu ponturi, dela cine are
a lua fumărită.
Dela Diranulă Prinţipatului feri Romănesci,
RE

«Fiind-că slujba fumăritului din Bucuresci este veniti ali cămării
crăescă,
care s'a vindutii din porunca Mării S6le pr6 Inaltului Prinţipi
oblăduitorulii
țării la mezati în Divanul țării, pentru care răspunde cumpiră
toriulă avaetu-

Divanului

de famăriti, prin care să poruucesce pentru fieș-care în parte să se-urme
ze pre-

a

crăiască și fiind-că ai jăluiti

că cei mai josii numiţi nu vorii să. plăteseă
după datoria loră, pentru prăvăliile și câreifacii alisverișulii pentru folosulii şi căştigulii
carte, de volnicie la mânile cumpărătorului

a

rile banilorii pe tâtă luna la: cămara

cumpărătorulii aceștii slujbe, cumii
acestii obișnnitii venitial cămării,
mele cu care se negustorescii și își
lori; s'aii dată dela Divanii acâată

V.

-
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mai puţină conlinuă a se percepe şi darea căminăritului deși

cumii să cuprinde mai josii:

1) Pentru sudiţi, pentru marchitani,

pentru

ovrei,

câți dintrînși ţinit prăvălii de se negustorescii aici înlăuntru politiei Bucurescilorii,

ori prăvălii. cu feluri i meşteşuguri, sit -cărciumi cu vângări de vină i rochii,
toți aceştia sunt. datori a plăti acestii veniti ală cămării, fără de nici o împotrivire, după ponturi și după vechiulit obiceiii, și numai inarchitanii şi negustorii

armici, cati sunt la lagăre afară ȘI-ȘI ținii prăvăliile loră acolo de. vinăă mărfu-

zilo:la
politiei
trebue
văliezi
t6lă cu

armie, acei aii-a fi nesupărați de nimici și în bună pace, dar înăuntru
Bacnrescilorii ficândii alisverișulit ca şi “coi-l-alţi prăvăliași ai politiei
să plătâscă: obișnuiturile venitară ale cămării, cumi plătescii cci-l'alți prăai politiei fâră de .nici o' deosebire, pentru că nu.poti a pretendirisi scunume de marchitani și sadiți, cândii ei se negustorescii aici în politie,

iarii nu la armie; pentru care se poruncesce d-tale vel Agă, să orânduiți zapeiă
harnici, ca cu ajutoru și dela d-lui plațmaiorii să tacă împlinire dela toți acei
de acestit: veniti al cămării.

2-lea. Pentru câţi cârciumari
vanului dela boerinași și dela alţii
privileghiurile şi cărțile loră scriii
altora străini dela aceste cârciume

.și negustori prăvălieși ai luati
ce ai privileghiuri de scuteli,
să scutâscă drepte bucatele” lorii,
și prăvălii ce se vorii dovedi că

cărți ale Difiind-că în
iarii nu ale
nu sunt bu-

catele privileghiațilori, nică cârciumele sâi prăvăliile loră, ci aă vândutii prive-

leghiulii lorii la cârcimari și prăvălieși, să se ia acesti

venitii alii cămării,

și

d-ta vel spătari i d-ta vel Agă să dai famariulai tot cuviinciosulă ajutorii a se
împlini dreptulii săi dela fieş- care cu zapeiu orânduitii într” 'adinsă, atară numai
din logofeţii Divanului și ai Visterii,: după anaforaua ce s'aii vEgutii la Divană
dela 1&t. 1783 Septembre a d-lor poerilorii Divanului țării, întărită şi cu hotă-

rîre de judecată domnâscă a Mării S6le Mihaii Vodă Suţul, aceștia: "câți să afla
în slujbă, care slujesc

cu deosăbire diua și n6ptea în t6tă vremea n6 lipsiti și

fără de nică uni felii de rândii, să aibă a scuti câte o pivniţă,

măcară

a lori,

măcarii străină, să fie în pace şi nesupărată, păzindulise privileghiurile și la acele
cârciume ale loră să nu aibă a. „face fumarii nici o supărare.
3-16. Pentru mănăstiri serio la Ponturile Divanului, capulii 14 ală vingării
famărituluy, cumii că mănăstirile cel€ mari, după vechiulit obiceiă, aii scutită câte
o pivniță, care pentru ac6 câte o pivniţă să-nu aibă a face famarială nici 0
supărare, iară pentru câte alte cârcime si prăvălii vori fi pretendirisindi a
scuti mai multe, trebue să aibă privileghiuri domnesci de milă deosebită, pentru care! priveleghiuri fiindiă că atâtă de obște sai dati porunca Divanului încă
de astă iarnă după venirea oștirelorii, câtii și însuși la ponturile de vîngarea
vămiloră și a slujbeloră cămării, care s'aii publleuitii de față în auguli tuturoră, serie la capulii 30 cumii ex privileghiurile dela trei domni: Alexandru

Vodă Ipsilanti, Nicolae Vodă Caragea şi Mihaiu Vodă Saul, fieș-care mănăstire
arătându-le la Divanii să se întăvescă cu cartea Divanului, şi așia să fie păzite

şi urmate, urmeză dară după cuprinderea acestorit ponturi şi după orânduiala
c6 cuviinci6să, că câți vorii av€ privileghiurile lori întărite cu cartea Divanului,
să Îi se păzescă, să fie nesupărați de fumăritii pre câte prăvălii sâii cârcime lo
va fi scriind

cartea

Divanului,

iar care

nu

va av

cartea

Divanului,

să

aibă

a plăti, macară mânăstire, macarii negustori străini ai companii; drepti ace să
poruncesce

d-tale
4

vel Spătari

i d- tale vel Agă, după acestă orânduială să urmați,

_

nuinai
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ce dămi în nota din.8

Noemvrie 1790 (1). . Si
i
a
Birulă ţiganilorit este de aprope urmărită (2). Austri
acil reintroduseră
şi să-i daţi ajutorul celii cuviinciosii a se împlini
dela fieș-care dreptulii famariului>. 1790, Iulie 3. - |
Entenberg, feld-marschal-leitnant, Cozma, ali Ung. Vlah.
Dimitr
ie
Ban,
Ioan
Damaris log., Manolache Grădişten Div, vel Vist.,
Constandin Știrbei, Dateiu
Pălcoianu,
Cod.

Alarchelie ofichâlă Impărătescii, -

No. XVIII,

(1)

fila 216,

-

a

Dela Diranulă Prinţipatului ţării Romănesci.

UI

«Dela Divană ai venitii jalbă dela tâte satele plăeșesci.
din Plait, despre .
Buzeii sud. Slim-Rămoie, cumii că orânduitulă ce este
cu Slujba căminăritului
la partea locului, în potriva vechiului obiceiii,a cărţii Divanu
lui
de acestă slujbă ce ai dati la mână, ai supărată și supără și a ponturiloră
pe Iocuitorii.: de
prin satale acestui plaiii, ca să plătescă căminăritulă,
cu pricină că aă plătită
în anulii trecatii ală Domnului Mavrogheni, pentru care
fiind-că obiceiu ai fostă a
se lua -căminărituli numai prin orașe și târguri, iară
nici prin sate plăeşesci în
plaiii, nici în satele cele-l-alte dela vale nici o dată căminăv
matii fostii, după
care obiceiii rechiii și Divanulă urmândii ai dati. la mâna itilă:
cămina
rului cărţi cu
asemenea cuprindere, anerisindii nedrâpta urmare ce s'aii
făcut în anulii trecutii
ali domniei

lui Mavrogheni și s'aii dati acestă carte a Divanu
turorii satelorii dintiacestii plaiii, să se apere acumă și tot-d6-lui la mânile tucăminari, și pentru că ati făcută orânduitulă 'cu acestă slujbuna de slujbaşii
ă,a căminăritului
estimpii urmare în

potriva vechiului ohiceiii a ponturiloră Divanului, sprea jăfui
pe locuitori—se dă volnicie slugi Divanului... să mergă
și: prin” silința d-lori
ispravnici județului, după ce va împlini dela dânsulă -totii
înapoi
ce aii. luată
dela locuitorii plăiaşi, apoi rădicândă pe acelă.căminarii
ce-lu va: găsi în plai
făcândii supărare satelorii, să aibă al aduce la Divan; de
care se poruncesce şi

d-stră ispravnicilorii ai județului să aveția da şcire și
lți tovarăși: cămi„Bari în cele-l-alte plăși ale judeţului ca să se părăs6scă celorl-a
de acestii felii de urmări,
și să nu supere: pe locuitoriide prin sate pentru căminăritii,
ci numai prin orașe
și târguri să aibă a âmbla». 1790, Noemirie 8..
a
Aaaa
Lntenberg,

Joan Log. Matei

feld-marschal-leitnant,
“"ileoian,

Cod. No. XVIII, fla 310.

archelie.
-

of Râmnic

|

a

Filaretu,

Dumitrache

i

Ban,

,

(2) Cătră d-hii vel Armaş pentru birulă țiganilorit,

|

„<După orderulă pr6 Inălțatului Prinţipii, cumă “că voiesce
Măria S6-a sci
cele trei felu de țigani, ad. rudari, ursari, şi
spălători de aurii, și în ce vreme acești bani trebue să se
d6e? care acâstă arătare o cere.
câtii trebue să plătâscă birulă

Măria sa până în trei qile, ci darii îndată ce vei primi
d-ta porunca
acesta numai decâtii să răportuiască Divanului în grabă,
care arătare să o facă
după

temeinice lucruri, adecă, după condică şi catastișe pecetlu
ite,
se -reportuiască Inaltului Principi», 1790, Martie 14, _-

Cod. No. XVIII, fila 56;

-

că este. să

|
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V. A. Unecniă

darea. ecerăritului»; (1) nu este uitati de regimii (2), agiulii aurului,
forțândii cursul galbeniloră; Puţurile de păcură dela Câmpina fură
Cătră vel armaș pentru țigani de peste Olli că sai dutiă
subt stăpânirea dumucalui.

«Măria

SE pr6 Inălţatulii Prinţipii prin luminatu orderulă Măriei S6le dela

cinci ale aceştii luni, face
în ţinutulii Craiovei peste

șcire Divanului, pentru țigani domnesci ce sunt trecuţi
Olt, cuimii că d-ta ai totă voia a strînge dăjdia lorii

și aurulii din totii cuprinsuli Prinţipatului țării Românesci, și ca să nu să de

vre o zătignire slujbii, de acea ai datii. Măria S6 acâstă voiea trece zapcii d-tale
şi de câ parte de Olt, pentru care pricină ai pornacitit Măria S6 și Divanului
Craiovei de a.nu face vre-o zătignire' 6meniloră d-tale de cătră veri-cine, fiind-

că d-tale ţi sait dati tâtă voia și stăpânirea ţiganilorit domnesci, după cumii
mai susii să cuprinde și este Măria S€ încredinţatii, că și d-ta vei face catastihii
curatii și vei pune silință de a găsi pe toți ţiganii, ci încă și la vreme vei face
înplinsla dăjdiilorii cu rânduială, atâti a banilorii câtă și a aurului și după

ce vei face istovulit "li vei şi da la casa r&sboiului; ci dară nu lipsimi a arcta
d-tale luminata poruncă Măriei S6le Inaltului Prinţipiă pentru volnicia ce ţi se
dă, spre a fi însciintatii, după care
Coa. No. XVIII, fila 76-—17,

(0)
câra ce
că n'a
numai i
tori, ca

să faci urmare».

1790, Martie 29.
.

«După jalba Biţului negustor, chiezaș ce este a lumînărici de câră, pentru
prin Ponturi este hotărită a da negustorii la lumînărie, că cu pricină
câră nu vorii să-i dâe nimici, și elit aii doveditii câră pe la negustori.
cere câte parale 70 pe ocă, sait făcutii poruncă la starostea de negussă mijlocâscă a-i învoi și a-i da acnmii macarii trei patru mii ocă câră

din câra c6 hotărită,
că de nu vorii urma apoi se va lua cu porunca Divanului
acestii alisveriştt dela negustori». 1790, Martie 8.
“

„0
(2) «Baii: datit poruncă Divanului la căminaru Hagi Moscu, pentru bani ce ia
din vămi, .să iae jumătate argintit și jumătate galbini, pe care asemenea să-i
dâe la cămara Impărătscă, care acâsta s'aii făcutii după orderulii pr€ Inălțatului Prinţipii». 1790, Ianuarie 25.
|
Cod. No. XVIII, fila 10-11.
„_<După luminatulii orderii ali pre luminatului Prinţipi, s'aă datit poruncă la
d-lui vel Vist ca tote dările de bani ce să daii la cămara Impărătâscă, să se

d6o jumătate-în galbeni și jumătate în bani de argintii,

asemenea

dee poruncă la ispravnici prin județe, ca

bani

ispravnicii

ce

şi d-lui

vorii lua

să

şi voriă

trimite la Visterie, aşa să-i trimiță, de care acâsta s'ait dată poruncă la căminaru Moscu,

ca și d-lui cu bani din vamă așa să fie următoru». 1790, Ian. 28.

Iusciințindu-se Măria S6 pre Inaltulii Prinţipii din jălbile ce i-ait venită
din tâte părțile, cumii că negustorii și locuitorii nu vorii mici să, ine, nici să
“schimbe galbenii în preţulit loră celii poruncitii, strașnicii poruncesce la Divanii
prin luminatu Mării Sele orderu dela 25 ale lunci aceștia, ca să se facă publi-

cație în țeră, ca cela ce nu va vr6 galbenii dreptit cinci florinți, câtă de puţinii,

IsroRiA

NomânrLonă

279

puse sub pază de soldaţi austriacă și venil
ulii acestori puluri— prin
arenda
— atri
re
buit cămărel împărătescă (1), seu că propr
ietarii. pu-

țurilorii fură Tequisiționați de ea.

e

sc să schimbe, unulii ca acela va fi osânditii
pentru unii galbenii să dâe altulii,
şi de-i va fi marfa de mai multă preții va fi.
osânditii să de mușteriului -glbă
prețuli mărfii, ne fiind cu cale a lăsa pe negas
toră sâ căştice îndoitii câștigii
cu acestă urmare; deci Divanulii poruncesce d-stră
prin tâte orașele i târgurile și satele acelui judeţi să însciințați acâstă poruncă
i, ca, fieș-care să scie că celă
ce nu va vre nici a lua nici a schimba galbena
întru acestii mai “sustii . numită
preții, hotăritii bine să scie, câ se va' osîndi
cu osânda acâsta negreşitii, ce poruncesce Inaltulii Prinţipii, de care să și aveţi
purtare de grijă, ca să aflaţi pe
unulii

ca

acela ce nu va fi următori, și numai decâtii să înscii
nțați Divanului».
1790, Februarie 15. .
.
|
S
E
„Asemenea stati. făcută pitaculii Divanului
cătră d-lui vel Agă, pentru Bucurescă, cumii și cătră d-lui vel Vist,
Da
DR
Cod. No. XVIII, fila 27—28,
Publicaţii de la Visterie la căminaru Joscu, lu
spătară, la Agă şi la toți isprauniciă
Dentru galbeni, ca să se primiscă la tite dările
câte taleri 5.

<Pănă acumii galbenii și în alte dăjdii
la casa ostășască câte 5 lei și 10 parale, iarăa țării ati urmată
acumii în țeră
poti da galbenii mai multi decât tale 5
și cămara nu sufere
guba acâsta; se face d-tale în șcire, că din ina
dintâiii a lui
călindarulii noii, galbenii în ori-ce felt de
darnu
e
șescă mai multi decâtii taleri 5, precum Dică casa, se va primi
nu-i va da în
pentru care se dă

şi s'aii primiti
la obște nu se
mai.

multi pa-

Noâmvre după

la casa ostă-

mai mare prețiă,

d-tale în șcire mai de vreme, ca cu acest
ă orânduială să
urmezi d-ta a primi și a da galbeni la cămar
a crăiască, de care s'aii. dati în
știre și pe afară la ispravnici,

Cod. No. XVIII, fila 27,

şi la slujbași și la toţi de obște», 1790, Oct.
8.

Sa

|

- (1) «<Cumpărătorii ce ati cumpărată estim
pit vama dela Câmpina cu păcuile de acolo ai dată jalbă Divanului. cumi
că.la puțurile cu păcuri păzesc
soldaţi și nu-i îngăduescii a lua picura ce
este obicinuită a vameșilori, pentru
care fiind-eă păcura ce iese dintracele puţuu
i peste orândaelile curții este:venitiă
ală cămărei împirătesci, care s'a vindutii
mezatală Divanului, pentru care
vameșii răspundă sferturile de bani aici la la
camer
a reshoiului, să bine-voești Inălțimea.Ta a porunci să se ridice acei soldaţ
i şi să fie sloboi vameșşii . a-și ,lug
păcura, ca să nu se pricinuiască nedreptate
cumpărătoriloră vămii; aşișderea jălueşce numitul vameşii, că acolo la Câmpi
na i s'a pusă ș6se soldați.în cefartiră, pentru care să rOgă Măriei Tâle a
se porunci la d-lui ofichelu ce este
acolo la Câmpina spre ai se slobogi casa
vămiide cfartiră, să potă căuta treba
şi strîngerea, banilorii camări
: pentru
i care nu lipsimi şi de acâsta a arăta
Măriei.
T6lex». 1790, Februarie 3,
|
|
|
Cod

No, XIII, fila 256,

E

-

a

|
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VA.

Unecură

|

«Poruncă cătră ispravaicii. din sud saac după reportulii căminarului Moscu
ca să silâscă pe stăpânii cei cu puţurile de păcura ale lucra cumi să cade

fiindă trebuință de o sumă de păcură ce să cere la oştiră și nu are
o împlini». 1790, Mai

«Peste

lui

Coburg,

6.

dările obicinuite,

o. îndoită

de

Ne

țâra ma!

plăti după

găsirea

dare estraordinară, unaîn

unde

pe

cu

calea

bani și alta în

natură. Ispravnicii fură orinduiţi să preleve și să de socoteli «le aceste
dăul, sub pedâpsă militară, precumiă resullă, din actulii ce dămii, unii
raportii cătră Coburg, din. partea Divanului din 6 Februarie 1790.

Uni curiosi biră trecători fu și acela ali adunărei din unele judeţe

de brâsce cu țest(1),

|

i

|

Administraţiunea Austriacă este fârte energicăîn slingerea dăriloră acestora. Coburg impută Divanului la: 15 Februarie 1790
(stil nou) întârdierea perceperei, iar Divanuli respunde așia:
Cătră Dăvia SE pre Inălţatulă Prinţipit dela Divramulăi perii.
REPORT.

_

«Cu plecăciune amii primitii luminatulă orderulă

Inălţimei

Sâle, ce

dată dela Februarie 15.16 1790, astăgi la șâse ale nostre de Februarie,

este

întru

care se poruncesce pentru ispravnicii județeloră, cumii că patru luni n'ai urmată

să trimiță raporturile lorit și socotelile cu isprava dăriloră ce s'aii poruncită în
țeră, adecă o parte în bani şi o parte în natură, pentru care îndată. după priimirea luminatului orderii, numai decât s'ait dati porunca Divanului către d-lui

vel Vist. ca să trimiţă în grabă porunci strașnice la. toţi ispravnicii de obşte,
ca în soroculii ce porunceșci Măria 'Ta, de 14 dile, să trimiţă negreșiti reporturile Joră și socotelile și cu isprava dărilori la Divan, arttândii ispravniciloră
însăși

coprinderea

luminatului orderă ală Măriei Tâle, că cel-ce nu va fi urmă-

torii nu numai i se va opri I6fa, ci încă vori: cădea și în pedâpsă ostăşâscă și
îndată ce vorii veni numai decâtii le vomă arăta Inălțimei T'6lo». 1790, Fevr. 6.

Birurile ordinare

se prelevat

greii, nu numa!

din

causa lipsei

de mijlâce a ţăranului, dar și din causa, amestecuhiy ostășimel austriace. Acestă lipsă este atât de evidentă, că Vivanulă caută să
urmeză, ori măcari să împuţineze unele abusuul ordinare la prelevarea
(1) «S'aă dată poruncă la ispravnicii Ilfovului ca să găsâscă 300 brâsce ţestosa, s6i să găsescă negustoru să le
obrazii și cu plată bună se vorii lua,

stringă,

fiindu

trebuincidse. pentru
,

ună

ISTORIA ROMÂNILORĂ

dărilorii. Intre. acâsta

era și cercătura
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oeritului și a altor

veni-

tu. In 29 Ianuarie 1790 Divanulăa autorisalu “pre
vel Vist, după
raportului lui, ca să se vândă la mezati cercătura oeritul
ui, însă

cercălura să se facă numai asupra slujbașiloră: strîngendă r&vaşele lori, iar asupra locuitoriloriisă nai se Jacă. mică o cercă-

„tură, nică să-ă numere

ce felii de numire

păbimită

oile, mici să-i câră parale, măcar,

fiindu-le

|

Acestă. cercăturăa oeritului se arendă numa! cu

1790. Pentru a se face posibil prelevarea
intervine la Coburg cu următoruli raporti,
„ <Tnălţimei 'Tâle cu. plecăciune însciințămii,

Sai vîndută cu taleri
buință de cinci luminate
„dirii ostiriloră, adecă o
cvartiră la sud Ialomiţa,

cu Or-

îndestulă locuitorilorii cele ce -a

Na

5500 lei pe

acestul venită, Divanulii
din 7? Februarie 1790:
că -cercătura slujbei

oeritului

5500, și fiind-că cumpărătorii acestei slujbe ai treporunci ale Inălțimei Tele, să li să d6 către comanporuncă către Măria S6 gheneral Oros aflându-se în
altă poruucă către d-lor .comandirii ce sunt la cvartiră

la sud Ilfov i altă poruncă către comandirii din sud Vlașca și altă poruncă
către
S6 ghenerar Horvath dela; Focșani; în care porunci să se poruncâs
că de
către Inălțimea Ta să nu se supere slujbașii aceștia: de către cinova-și
cinurile ostășesci, ci să aibă voie a-și căuta slujba cercăturei .de oeritii din
întocmai
după
Măria

cărțile Divanului şi ponturile comisiei Visteriei, ci să bine-voesci Inălţim
ea
Ta a porunci să li se facă luminatele poruncă ale Inălţimei Tâle»(1)
..1790,
Februare 7.
a
Sa
Cod. XVIII, Ala 353.

Desigurit că venitulti vămilorii merg6 forte slabă în 1789-1790
a

din causa restoizit și a
enpațiunei austriace. Esportuli de producte şi vite (1) era oprit. Impoitulă încă primea. restricţiuni nume-

r6se. Nici chiară c6se nu se putâi aduce în țeră

misiune, căci Austriacii considerai
(L) Iacă un act

(1)

câsele ca arme

din care se vede cu ce &rijă

Divanulă

fără anume

per-

pericul6se în mâ-

oprea exportulă şi ali cailoră

«Inălțimei 'Tâle cu plecăciune însciințămii, că d-lor ispravnicii din sud

Saac faci arătarea acâsta: Că locuitorii din Transilvania cu pașușuri trecii dincâce în țâră de cumpără cai de pe la herghelii şi după unde găsescă de i ducii
înăuntru

și dicii că sunt pentru trebuința împărătâscă ; pentru care arstămii Înălțimoi 'Tâle, că a fi acestii felii de cumpărători fără de scirea Divanului,
pote a

se întâmpla, multe pricinuiră și pe lângă aceia și alții de aici din ţâră
dice că şi pentru alisverișu lori iară-și vorii cumpăra cai, cu nume că putemi
pentru

treba ostășâscă facii și aceia strînsură de cai, locuitorii fiindii supăraţi de
podveţi cu luarea cailoră cu luarea dobitâcelorii, cu a răspunde poștile, și
mai alesii

1;
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nile” ţăranului român și ale celorii de peste Dunăre: Iată un permisti
de imporli de cose din Gratz: |
|
i
„Cătră Măria Sa..

i

|

«Constandin Grigoriu

|

A

neguțătorii ali țării de aici cere. slobogenie « aduce

dela Graz şepte buţi cu cuse ce le ave mai dinainte tocmite de omulă sei acolo,
pentra care fiind-că Divanulii Lai pusi de aii dati zapisii aici la Divanii cumă
că în altă. parte nu le va scdle, nici va trece câtă de puține în fera tuvcescă, ci

sunt

de

trebuința

țării,

iar dovedindu-se

dintracea marfă aiurea să se pedepsâscă

cu câţi de puţinii

cumii

va fi mai

că ai trecuti

gveii,

să 'bine-voesci

Inălţimea 'Ta a-i da pașaport și slobodenie a aduce numitele ș6pte buţi cu c6se> (1).
1790, Ianuarie 26.

”

i

|

* «Sail fâcutii Pitacii la Divani cătră căminaru Hagi Moscu epistatulii vămilorii a serie la vameșu dela hotarit pentru șăpte buți cu câse ce este să
aducă Constandin Grigoriu pentru trebuința ţării aceştia, ca să le slob6dă a veni,
plătind însă vama ce obicinuită». 1790, Februarie O.

„ Crediu.că același molivit esplică și controlulii vindărei ierbei de
pușcă ia plumbului. De asemene plumb și iârbă de pușcă fuseră confiscate : dela 'Turnavitu, cunoscutul credinciosii ali lui N. Mavrogheni.
«S'aii făcutii Pitacii dela Divanii la Februarie 7, 1790, cătră starostea de

negustorii, după anaforaua starostii ce stai cetiti la Divană
plumbi în 13 lospe, și pentru 732 ocă iarăși plumbi vergele

pentru 40 ocă iarbă de pușcă întrun burii, și pentru

160

ce sunt luate la starostie din magazia lui Chir Dumitrache

pentru 532 ocă
într'o putină, i

ocă 'fisicuri testele:
Turnavitu,

cumă

că

împuținându-se nutrețulii, ecă mai mulți voescii a-și vinde caii ca c'ună cuvîntă

că n'ait dobitâce să scape de podvedi, alții putemii dicecă avândă rudenii sc
prieteșuguri cu din locuitorii ședători înăuntru, poti face vre-o mijlocire cu ceice

se numescii cumpărători de cai împirătesci și fără a-și vinde

dobitocele 'să şi

ie trccă înăuntru la rudele și să scape de podveţile țării; ci dar de va îi cu
putință, bine este să se zătienâscă cu totulă acestă cumpărătâre a cailorii, ca s:
nu se pricinuiască lipsă de vite aici în ţâră, iarii de nu va fi acâsta prin putinţă,

atunci face trebnință a se pune acâsta de Măria Ta în orânduială, încunosciințând
pre Divan, de acești Gmeni câţi cu adevăratii și cu numele lori, sunt acei rânduiți

de-a cumpăra cai pentru trebuința împărătescă și fiesce-care câtă sumă de cai are
porancă a cumpăra și când se va întârce să fie iarăși prin scirea Divanului sciută

suma de cai ce vorii trece înăuntru! Do acâsta facemii scire Inălţimei 'Tele și
ne rugămii a se pune la bună orândnială de Măria Ta cu a nu se da: priciunini
de zetichniri aicia în ţeră la cererile trebuințe lorii ostășesci ce să ajutoreză cu
dobitâcele acestori locuitori. ai țării». 1790, Ianuarie 31.
Cod. No. XVIII, fila 353.

(1) Cod. No. XVIII, fila 347,

|

Isronta RomâxiLonti

2009)

Sai
iarba
preții
preț

găsită musteriii ale cumptra acestea, însă plumbu
lii ocâua po bani 60,
ocana po taleri l, fisicurile suta de testele taleri
14, ci fiind-că pe acestă
nu să împlinesce I6fa ce ati a lua Neferii, să cercet
eze starostea cu ce
le vîndii acei musterii, şi de este îndestulii acestă
dări, ca să nu se dee în pagubă și aşia să urmeze a le preți la analogul vînda, răportândii și Divanului ce sumă ai eșitii, ca să iae poruncă»,
Rai

Lipsa de importii era și ea mare. Nu mai era feri de
ajunsi
în Bucuresci (1) și pentru trebuința podurilor se adusă din
Roman.
Acâstă lipsă motiva

următârele

ordine

din 22 Ianuarie

1790:

Sai făcută poruncă la starostea. de negustori,
forte cu de amănuntulii în totii târgu pe la toți negustoriica îndată să : cerceteze
unde se afiă ferii de
vindare, și

Divanului».

la ori-cine va găsi, ori câtii
1790, Aprilie 18.

feri, anume

în grabă să
E
7

reportuiască

«S'a datii poruncă prin pitacii la starostea de neguțitoră,
după orderuli prâ
Înaltului Prinţipă, ca să d6 în scire la toți neguţit
orii că cei ce voră vrâ a
cumpăra ferit să mârgă, sâii să trămiță să ridice dela
Sibiă, fiindii îudestulii, şi
după locii are să-lii plătescă funtul... creițari sii opt,
ori-ce fel de fierii arii vr6».
1790, Ianuarie 22,
a
i

„Starea acâsta de decădere a comerciului
de sigură, cu. ordine ca acesta:

nu

se

pute

împuţina,

«S'aii datii poruncă Divanului la ispravnicii ot sud
Saac pentru târgu Găispravici pentru. strîngerea „târgurilor și
pentru facerea: obârelorii a nu se întâmpla pagubă
vămii ce este veniti ali cămărei împărătesei», 1790, Februarie 16.
a

jeni,

Orlaţi cu Bucov, să se silescă

Cod. XVIII, fila .97.

.

«S'a facută Pitacii la starostea de “negustori, după
luminatu orderă dela
6 ale aceştii luni și după catalogu de o sumă de
cărți ce ai dati,:-care sunt
de-vînqare, să dâe

de scire la toți de obște şi care
vr6 să cumpere să arete
la cinstituli Ștabs auditorulti, unde este să se facii va mezatul
ii acestori cărți».
1790, Februarie 25.
.

Cod. XVIII.

DD

*

Și acestă stare decădută a comerciului provine “în mare
parte
și din causa requisiţianilorii de tă natura în folosuli
oștirilori de
ocupaţiune. Requisiţiunile avi a se face, ce-i dreptuli,
cu cislă, pe .
județeși cu Gre-care plăți minime. Acesta se vede din
următorele
(1) Cod. No. XVIII, fila 92.
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ordine

ale Divanului, unul

dela

25

Ianuarie

29 lanuarie:

1790

și altulu

din

N

„<După reportulii d-lui vel Vist, pentru a mai ave locuitorii unde sunt; ostași

ușurare, cumit şi ostașii a nu avâ lipsă de carne, s'ait dati dela Divaniă răspunsit
d-lui, ca să poruncâscă să facă cislă pe done plăși la Ilfovă, unde nu sunt ostași

ispravhicii județului, la care să se dâe totii felulii.
de strașnice porunci, a nu
găsi cine-va mijlocu de vre-o mâncătorie, fără de numai cisla să fie de cincideci de vaci și cei ce voră da vitele să-și iae peile şi plată câte parale trei pe oc».

După reportul d-lui vel Vist. pentru judeţu Buzeului, că nu mai are vite a
se „da la hrana oștirilorii, până și vacile cu viței s'aii tăiatii, că să taie pe tâtă
Cina câte 15 vaci, cum și pentru satele plaiului, i ungureni că nu poti a răspunde zahareaua în natură, s'a datii poruncă la comisia Visterii, ca să facă
orânduială la vre-ună judeţii, de vite, în puţină vreme până voră sosi vitele îm„ptrătesci, cumi și pentru cei ce nu ai a răspunde zahareaua în natură să o

răspunqă în bani și întâiii darea de bani să se dce pentru împrumutarea ce au

făcută Divanul

prin zapis, și să se ine zapisulă. 1790, Aprilie 29...

«După însciințarea

ispravnicilorii

dela

sud

-.:

Teleorman și după

reportulă

d-lui vel Vistier pentru vitele ce se mănâncă de ostași, ca, se taie pe fieștecare di. câte patru-deci vaci și pănă acumii numai dintr'acelii județii stai dati,
ait găsitii și Divanul cererea ispravnicilorii dreptă și reportuirea d-lui vel Vist,.

cu cale, spre a se da vite și din județulii: Oltului și s'aii dată răspuns la d-lui
vel Vist. ca să facă orânduială

și la Olt de vite.

Deci: trei parale pe oca de

de Austriaci
Pentru

|

carne

era

a

preţul

ce se

promile

i

tăierea vitelori requisiţionate ast-felu, cât pe ce să se re-

quisiționeze şi măcelari
ordini în 20 Maiu

români.

A trebuit

să intervină

unt

Măcelarii mavâă vole să cumpere vite tinere

pentru

consumaţiunea

orașelori. A trebuit intervenirea une! jălbi a. loră, din Aprilie
ca să li se dee vote.

(1)
de tăiat
a nu face
orânduială
Cod.

noii

1790 ca să se împedice asemer: requisiţionări
(1).
1790,

«După reportuli d-lui vel Agă că nu vorii năcelarii a merge cu
carne
la lagăre, s'aii dati respunsii că de vreme ce arctă, că porunca
este
silă, ci de bună voie cino-va vrc „să mergă, nu încape poruncă,
nică
a. face». 1790, Mai 24.
E
No. XVIII, fila 162.
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«La jalba măcelarilorii dinu Bucuresc
i. ce: at dată, că nu îi: îngă
marchitanii ostășesci să cumpere
vite tinere, și d-lui vel Agă le face. duescii
.sicletii -a
li carne la scaune îndestulă, să râgă
a av voie să cumpere vite cumii vorii
li Sati dati porunea Divanului, că
vite tinere nu sunt slobodi a cumpăra,găsi;
d-lui vel Agă să arete numele măcelari
ci
loră. câţi: sunt. adevărați - măcelar
li se facă cărțile Divanului la mâni,
- şi să
supărându-i marchitanii eu luarea vite spre a av voie să cumpere vite, ne mai
lor, având și câte un ostașiii împr
1790 Aprilie 17.
eună»:
«După însciințarea d-lui vel Ghiurgiu
i S'aii făcută rispunsii că fiesce-care
regimentii are a griji pentru măcelari,
fiind orânduită plata lorii, ne fiind
țâra datdre, iarii de nu aii Gmeni cu
ă
ii meșteșugii s'aii scrisă la ispravniei
Săcuienilorii i Prahova, ca să trimiță acest
şi să slujescă cu plată dela regimentură
sai dati poruncă şi la d-lui vel Agă,
;
ca
cu cele trebuinci6se de mâncare la lagăr câţi vorii ve6 din negustori, să mârgă
ii ca să vînqă cu tolosulă lorit». 1790,
Mai :3 (1)..

Dămu în nole o serie de ordine relat
ive la requisițiuni militare
și la modulă cumii se prelevaii. Tată
însă unii documenti care proD6ză că asem

ene requisițiuni nu se ficâă told6una în modi.. regulati și după o anumilă cislă (2),
ci ca o adevărată jăfuire :
«După însciințarea ispravnicilorii dela sud
Teolerman pentru ostașii ce trecii
în sus și în josă, că ai luati dela

run) și ori-ce ai găsită de ati mânca ldcuitori și care și vite și fân și potă, încât s'ati speriati lăcuitorii,
s'aii
făcutii respunsii că întru atâtea rându
ri li s'aii scrisii ca să afle pe ostași
i ce
facii răi, dela ce regiment sunt, și
cumii chiamă pe comandirii și tisturile
acelorii regimenturi? şi n'a urmat'o
acesta, din care sunt vinovați, căci din
pricina

acest

a nici unii respunsii sevărzită nu poti lua,
ci să caute să. însciințeze
numele comandirului i regimentului,
ca să se scie spre a, se put6 face îndre
ptare
și să însciințeze dreptulii adevării cea
ce S'aii luatii dela ldcuitorii de ostași,
iarii
să nu scrie vre-o minciună, că vorit căd6
în mare urgie și se vorii seste şi din
isprăvnicie» (3). 1790, Aprilie 24,

DN

NI
(1) Cod. No. XVIII, fila 125,

(2) <Cisla era mai multi o vorbă &6lă,
căci se
î6te vitele. Iată dovadă:
<După însciinţarea ispravnicilori judeţ
ului Ilfov
vel Vist. pentra trebuința ce este de vite
a
se tăia la
acestit judeţii, căci vite nu se mai găses
cii în județulii
la d-lui vel

luaii

dela

și după

unele

rapontulă

ostași din cvartiră

judeţe
d-lui

dela
Ilfov, s'aii dati Tespunsii
Vist. ca suma ce va găsi cu cale și în
care județe va socoti din
Dâmboviţa, Argeş, i Saac, să cislutască,
care
cislă
să o arete şi Divanului».
1790, Februarie 19.
Cod, No. XVIII fla 31.

E

43) Cod. XVIII, fila 113.
Istoria Româniloră de V, A, Urechia,

i
,

TOM, III, 25

7
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Şi nu numai proviziuni în natură și vite se requisiționaii.
rile particulare erai luate în

Lemnul

serviciulii

manulanţeloră

Mo-

oștirilori (1).

la poduri pe căile de comunicaţiune, se tale și se cară

requisiționalmente.
5

Ba

chiar

vase

de

plutire

pe Dunărea,

Olt

se

fabrică. în același modi (2).
(1) Cătră d-lui stobuiculă Constandin Nenciulescul pentru cheltuiala morilorii ce se
face,
«După

unde se macină zahertua Inptrătescă,

orderulii pre Inălţatului Prinţipii, dela 3 ale lui Aprilii, pentru mă-

cinişulii zaherelilorii ce se facii la morile de aici şi cerii stăpânii morilorii: a nu
vomănea de totii păgubași avândii multă cheltuială și oium nu lise dă și că
voesce Măria sa a arita stăpânii morilorii cheltuiala ce aii la meremeturi și-și
va, lua plata, s'ait făcutii poruncă către stolniculii Constandin Nenciulescu și către
alți stăpâni de mori, ca să areţe cu .catastihii tâtă cheltuiala ce ait la meremetulii

morilor,

ar&tândui-se

(2) «După

orderulă pr6 Inălţatului Prinţipi dela Martie 3, cumit că d-lui

Martie 28.
MI
“Cod. No, XVIII, fila 79.

cuprinderea

luminatului

orderiă

întocmai».

1790,

i

maiorulii de Podari: Hoombruc, arâtă, că afară din 8 vase ce sunt făcute la Căşci6re s'aii isprăvitii și trei şeici din cele 12 poruncite și saii pusi și pe apă,
şi cumii că de arii fi fierului celit trebuinciosii sarii isprăvi și cele-l-alte până
la sfârşitu lui Martie şi cumii că fierulii dela Roman ce s'aii adusit la Focșani

este trebuinciosii a se aduce în grabă și cumii că mai face trebuință de lemne,

de scânduri și de funie grâse ca să inai redâe; de care poruncesce, ca ispravnicu

judeţului Vlășcii celă din urmă celii află la Căscidre, să facă gătirea c6 cuviinci6să și se ducă t6te ale podului la loculii celii orânduitii și să-lit și facă. Așişdere arâtă Măria Sa, cumii că pentru acelea 12 şăici este trebuință de 220 de
falăi la lopeți, care trebue să se dse din judeţu Vlășeii i al Ilfovului și cumă
că să se poruneâscă armașului Nicolae să pârte grijă, ca până la sfârșitulă luncă
aceştia, 6menii să fie strînși și ca să rămâie și să stâe acești 6meni în slujbă să
nu fugă, să cuvine să nu se supere de dări şi să le plătescă fieșcăruia pe di

din capitalulii țării câte qece creițari și câte o ocă malaiii de porumbii și după

trebuință să-i schimbe, pe lună, sâii câtă, cu rândulă; pentru care acâsta pote să
pârte grijă şi să ție socotâlă armașu Nicolae care aii slujitii la răsmirăța tre-

cută la muscali lângă luntrașii vaselorii și are sciința apei și a locurilorii și tre-

bue să ămble

după poruncile

ce i se va da; pentru care aceste .tâte poruncesce

să se facă rânduelile cele cuviinci6se în grabă și fără de mică zăbavă; deci după

luminatu orderit Mării Sele, care întocmai pe largii arătămii d-tale, să nevoeșci
atâtit pentru hieru, pentru lemne, pentru ispravnicu Vlășcii, pentru lopătarii din

județu Vlășeii și Ilfovulni, cu rănduiala mâncării și plata 'lor i pentru acesti
armașii Nicolae, a face trebuineidsele porunci pentru orănduiala şi urmarea săvârșirii şi împlinirea acestora în vreme fără de zăbavă». 1790, Martie 12.
Cod. No. XVIII.

-

_

-
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vel

Vist,
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pentru - armată
|

austriacă

nu

se

|

|
(1) «După .orderulii prâ Inălţatului Prinţipii
dela 24 ale lui Martie cumii că
de vreme ce slujba cere « se lua socotila
zahavelelorii ce sai dati pentru ostași
din județele de peste Ol și a se face rându
ială atâtă pentu ceea ce trebue să de
de acumă înainte, câti și pentru darea
carelorii și alle slujbe pentru campania
viitore, şi așa să se facă măsurile cele trebu
inci6se, atâtii pentru vremea trecută,
câți și pentr vremea viitâre;: Divanulă să
poruncâscă d-tale și să te însciințeze,
că trebue să mergi la Craiova cu d-lui Ober
st-Laitnant dircct
: zahar
or
elelo
ură
Felișer, ca să întoemiți acolo cu Divanulii
şi să faceţi orănduelile obicinuite
atât pentru binele slujbei, câți şi pentru măntu
inţa țării și să faceți report
de t6te ce se voră face de d-ta acolo; pentr
u care nu lipsesce Divanul a însciinţa, cuprinderea orderului spre a fi următ
orii». 1790, Martie 10.

lacă și diverse

susu, la pagina

386:

acte relative la requisiţiuni,

acte promise

mat

«După însciințarea comisii Visterii țării şi

după reportulii d-lui vel Vist,
la pricina ce este între enache Ciupescu cu
lScnitorii dela Fulga pentru bani
ce i să cere de zaharelele ce ai luată, . fiindcă elii tăgăduesee că nu ati luati
Dani din judeţ dela ispravnicii ce nu at fosti
şi că sunt şi la alte sale ne plătită, ai fâcutii Divanul răspuasii la d-lui vel
Vist că s'a orânduitii stolnică
Movilă ca îupreună cu Poleovnicu Izvoranu i
cu Ciupescu să facă corectare de
ali luată ispravnicii din judeţi
i acei bani şi lui
cărțile comisii Visterii». 1790, Februarie 15. nu-i ai
Cod.
No. XVIII, la

28.

daţi,
|

la care

să facă

:

<După însciințarea ce face d-lui vel Vist. cumii
că la cuptorele unde se c6co
pânc ostășescă arii fi fosti trebuință de 4 care cu
butii să care apă și fiind-că era
mare cheltuiala, s'aă făcuţi unii puții după
arătar
epistatul dela cuptâre, ci Divanuli să Tăportuiască ea lui Constandin Gramatica
cătră înaltuli Priuţipii, ca să

slobâdă aceşti bani ai cheltueli să se de celorii
să facă cercetare prin vederea lucrurilorii de față ee aă făcută, d-lui vel Vist,
puții de sunt precumi le arâtă orânduitulii epistat cele ce sait lucrati la acelii
ii și de este. cheltuiala lorii
atâta, ca să nu fie arătarea lui
Cod. No. XVIII,

fila 210.

cu prisosit>. 1790, Aprilie 22,
E

<După raportulă d-lui vel Vist, pentru lude
ce are a ținea ispravnicu
de curte, pescari, acumii se află numai 24, din care 36acești
lude 7 sunt la, Vlașca,
de unde nu potii aduce pesce şi core vel ispravnicu
a se schimba și săi se dde
„dela Ilfovii cumii

şi cei ce lipsescii, să i se
sait făcutii răspunsit la-d-lui vel Vist. ca pe ceide deladin cei intrați în orândueli,
Vlaşea să-i schimbe precumit cere, iară pentru cei ce lipsescii să fie îngădu
itorii pănă se va istovi zahareua şi să i se d6. 1790, Aprilie 26.

Șese cărți cu 6 Îlun-Vaşiri orânduiți la G județe
pentru care i salahoriă
ce caii fostă porunciți și nu Sai, împlinită, care sunt
trecute din cuointi în cutintă cu datoria fieş-căruia Județă, aretate pe amune
.

<Piindii-că pentru

. carăle i salahorii ce sunt mai josii arătați, cari ai
fostii
orânduitii a veni dela județu Vlăşeii pentru trebui
nța lagărului cu Qi de sorocu .

588

Y, A. Ungemă

făc6 numai

de boierii rinduițide

Divană,

ci era

ună

anume

Di-

orânduitii spre a se afla la orânduitele locuri, în trei rânduri stati trimisi poruncile comisiei Visteriei la ispravnicii județului, întăiă la Aprilie 25, alii doilea
la Aprilie 26 şi alii treilea la qi întăiit a lunii aceştia, cu care aceste poruncă

din urmă s'aii trimisi și Mumbașiri într'adinsi, arătându-se ispravnicilorii câtii
este de mare și grabnică acâstă trebuință, și câtă silință și osîrdie sunt datori
să pue la

acâstă

trebă

spre a se

afla la sorocii,

cumi

și ce

primejdie

le va.

veni cândii vorii face vre-o zăbavă și nu numai la soroculii .celiă orânduitii

nu.

s'ait arătatii sevărșitori poruneei, nici până astă-di, carele i salahorii n'aii venitii
la lagării, pentru care volnicesce Divanulii pe
să mârgă cu mare
grabă la numitulii județii, ca să vadă întru adevării, care este pricina de aii ză-

hovitiişi zăbovescii ispravnicii trimeterea acestorit care i salahori? de sunt adecă
care în județii și ispravnicii i cu Mum-bașirii n'aii făcută căduta silință a le trimete până acumiă, sii de este elit embodisit care zătionesce și pricinuesce lipsă

și discolie la împlinirea aceștii mari trebuinţe, din ce

urmare și ne împlinire a poruncilorii și de va fi pricina

anume
din

curge

acâsta

ne

nesilința ispravni-

ciloră și a orânduitului Mumbașir, numai decâtii să iae de grumaz pe ispravnică să âmble în județii diua și n6ptea, ca să facă orânduita sumă de care i sa-

lahori să -le pornâscă cu grabă la orânduitele lagăre și până nu va săvârși
treba să nu slăbâscă pre ispravnici nici unii câsii și după ce va porni carele i
salahorii, apoi să rădice atâtii pe unulii din ispravnică, câtă și pe aceli Mumhaşir, ca pre unii nevreduicii și becișnicăi ce n'ait împlinită slujba lui, să-i aducă
aici la Divanii ca să se pedepsâscă, iarii: de va fi altă pricină adevărată și v&-

qută de față, care vătienesce și pricinuesce lipsă și zăbavă la împlinirea aceștii
orândueli, numai decâtii cu mare grabă să răportuiască Divanului cu mizil
dreptulă adevării, arătândii cu pliroforie bună și cu înțelegere curată și pe anume,
acesta poruncesce Divanulii». 1790, Maiă 7.
Cod. XVIII,

fila 135.

«Respuns

cătră

comisie la rapontii ce aii darii d-lui vel Vist. pentru

lu

minările ce aii datii unii din ispravnici la trebuinţele ostășescă și cerii a se scă-

dea la socotelile
ca ispravnicii să
ŞI vădendu-se de
cu cale». 1790,

ce se încheie pentru zahereua ot Noemvre, s'aii datii poruncă
arte cu catastihit suma luminărilori, la cine ati datii și cândii?
Divanii catastihu, apoi se va da poruncă în ce chipii se va găsi
Maiit 20.
i

„_ Căbră comisia Visterii ţării după
unii din ispravnici a se scădea, ca să
ati dat, ce s'aii cerut de Divanii a se
tastihe, numai până acumii fiind sumă
pote să se mai întâmple de acestea și

raportu comisii pentru luminările ce cerii
se ardte cu catastihii la ce județii și unde
vedea, arctă că ispravnici ati trimisi capuţină de ajunge până la tal. 200, darii
cere hotărire cumii să urmeze: să le ție

în sema ispravnicilorii, sâii să le iae dela ldcuitori? S'aii datii respunsii dela
Divanii, că Divanul cere ca să vaţă unde și la ce locuri s'aii datii, spre a se

face poruncă, atâtii pentru celea de acumit înainte, ce pâte să se întîmple trebuință la ce locuri se cuvine a se da, şi unde nu este poruncă a se da, câtii și
pentru cele date până acumii, după ce se vorii ved€ locurile unde s'aii datii să

se facă orânduială

de unde să plătescă și cu ce mijlocii și pentru

locurile

ce
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vectorii, ali eahevelelonii, oberleitenant Heliș
er.

DI
nu este cuviință

a se da,

.
să scie de acum

înainte a nu

trebuință a se vedea acelti catastihii la Divanti».
Cod, No. XVIII,

fila 157.

1790, Mai

se mii da;
23,

.

i faco

-

«După orderuli pr6 Inaltului Prinţipi dela 13 ale
acestei luni, că după
îusciințarea, ce ai luati Măria sa dela directorulii
zaherelelorii poleovnicului Heliser, la socotâla ce aii arătată de zaherele ce ai dati
ţâra în natură, pontru
brutarii de aici care-și cerii plata lorii pentru pânea
ce aii dati dintr'aloră li
venirea oştirilorii în țâră și poruneesee Măria” Sa ca să
încarce pre d-lui vel
Vist. ca din banii ce vină de pe afară de pe zaherel
e să mulțămâscă și pre
“acoştă brutari și tescherelele de dare se va scăde
la socotâlă de către direetorul, ca, să facă urmare și săvârşire aceştii porunci,.
de care se arete şi Diva
3
nului ca să răportuiaseă pr6 Inălţatalui Prinţipii». 1790,
Martie 4.
«<Cătră d-lui vel Vist. ea, să orândutaseă a se face merime
t ce trebue cu
cherestea la grajdu din mănăstirea Sărindariii, ca să
se pue caii escelenții Scle
generalului Maior Salm ce este în eonacii la d-lui
vornieulii Cătunsn, ne avendii
loci în curtea d-lui a pune», 1790, Aprilie 26.
«După raportulii d-lui vel Vist, și după însciințarea ispravn
icilorii Muscelii,
pentru scăqământii ce ceri la județii, s'aii făcutii rospuns
ii, ca asemenea, să facă
şi la acestit judeţii cumiă sai facuti la judeţele Prahove
i, spre a face ispravnicii
estractii cumii este starea județului şi puterea și atunci
ccca ce se va găsi cu
cale se va face scădământii», 1790, Ianuarie 25.
3

«După raportul d-luf vel Vist, pentru tal. 70, GU
ce staii cheltuitit la
facerea a trei cuptsre la Ciupe şi unul la Ruși,
în sud "Teleorman și după
adeverinţa ce aii arttatii a ofichialului Impărăteseit
de acolo, staii făcutii respuusă d-lui Vistierului, că ori dela Visterie sâi
din judeţii să se dâe acei bani»,
1790, Ianuarie 25,
a

Curte pentru îndreplurea drumului și gătirea conaci
loră de avtileviile
ce tină pelu Câmpu- Lung.
„căâstă-QI... Martie luăiniă orderulii mării Selo pr6 Inalţat
ului Prinţipii, întru
care ni se poruncesce pentru: artileria ce, vine din
lăuntru pe drumu CâmpuLungului, să orănduimii unii boeriii pentru purtare de
grijă, crediuciosu, cu pracsis,

ipolipsis și cu vreduicie; deci dară

Divanu

ai ales pe

d-ia... de a merge la
Câmpu-Liungși acolo unde întălnindu-te cu d-lui
vei da porunca ce ți se dă
dela comisia d-lui cinstitului Ghenarar Oberslaitnan
t Eliser, unde ai a urma
întocmai după cumii mai josă ți se ardtă, și dimpre
ună cu artileria a d-lui a
veni până în Bucuresci și a purta de grijă de tote
celea trebuinci6se, însă din
Ducuresci până la Câmpu-Lung tite podurile pe
unde vorii fi stricate să dai poruncă isprarniciloră, booriloră, mazililoră, breslașilor
să drâgă podurile după povăţuirea d-le, pe unde vor fi gropi şi norde, să astupe
cu tute și cu pădure ca
să potă înlesui
trecerea fără primejdie,

o

a

i
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!

V.

A. Unecnră

Requisiţiunile mari de producte
: agricole avură și alte consecinți, căcă nimiciră o industrie care era pe la 1790 fârle respândită:
fabricaţiunea spirtâselorii din: grâne și porumburi. Ca să nu se împuţineze grânele pentru

man

magazinele

oștiriloră, povernele

întîmpinară .

și seri6se pedici, căci nu mai putură- lucra decătii forte reduse

la numări și numai cu mari garanţii și pedepse, pentru proprietarii
poverneloră, că nu vorii lucra decât producte agricole stricate.

Se pâte vede
anii 1790(1).

acestea

din

actele

ce dămă

în note

tâte
|

gin

2. Find-că artileria. vine cu 1200 vite, în 1070 cai și 130 boi, pentru pânea
la cărăuși și pentru ovăz şi orzii de cai este dea li se da dela magazia Piteștilor,: care pentru acestea la fieşee-ce conacii trebue 1070, tainuri de orzii, pentru ozzii și pentru pâine fâcândiă ispravnici care să-lii încarce d-lor și să-lii
trimiță pe la conacele cel€ orânduite şi la locurile ce vei socoti d-ta împreună
CU... Ca Să fie conacile de poposală, veţi orândui de a pune câte 1200 por-

țione de fenii, dândii poruncă ispravnicilorii, ca negreșitii fânuli fără zăbavă să-l

pue la conace deplin, care vinii care 12. de măsură, în fieş-ce carii câte 80
porțione și porţionulii de ocă 5, puindă d-stră și 6meni salahonă să lege fenuli

și să facă porțione, ca să nu se risipâscă și să nu d6 iama chirigiii a lua fără
orânduială, că atunci nu va ajunge îndoită și întreită.
|
3. Aveţi acestă voie și poruncă, ca să orânduiţi boerii şi boerinași de înpreună cu ispravnici pentru înlesnirea trebii şi pentru discolia carelorii de a
cumpăra porumbii pentru grăunțele cailorii de unde vorii găsi să iae șicu fitănțiile d-lui să se plătâscă chila Brăilii de 240 ocă po tal. 7, care plată se va

da dela d-lor ispravnicii şi cu fitănţiiie A-lui se vorii ţinea în sâmă la Visterie.

întârcă

4. Fiind-că cu aceste dobitâce ce vinii cu artileria, cai și boi, este să se
înapoi, trebuința este de a se pune iarășii la acele orânduite conace

câtit foni și porumbii,

altii conacii la venire,

cumi

și la alii doilea, venire ce este să se mai

și altulii la al doilea

întârcere,

iarășii d-lui

aducă

să aibă pur-

tare de grijă a orândui pe ispravnicii judeţelorii, de împreună și cu boerii, mazili, brăslași ca din vreme să stiîngă fenulii să-li aibă făcutii gata porțione, să

cumpere porumbul să fie gata bătuţi, după cumii dicemii că se plătesce dela
Visterie, ca să nu se supere locuitorii pentru care, ci lândii d-lui porunca Diva-

nului numai decâtii cu olacii să purcegi și în faptă să pui trâba, dândii poruncă
cu strășnicie,

ca fără de zăbavă să se pue

fenulii și porumbulit

la locurile de

conace, unde se vorii socoti, orânduinăii câte un mazilii și câte unii slujitorii a

fi magasierii a primi-fenuli şi porumbulă, ca în vreme să se de “jarăși cu poruuca d-lui, avendă respunsii în serisii dela d-lui, că ai primitii porunca, și ai
purcesit și ai pusii treba în faptă cumii ţi se poruncesce și fii sănătosii».
1790, Martie 10.
|
Cod. No. XVIII,

fila 47.

(1) «După porunca ce ni s'aă dati prin cinstitulii pitacă ali Divanului supu-

nându-ne acei porunci, amii mersii înșine la povarna ce o are anastasie Negustorii din
1

-
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Orl-câlii de nesuferitii regimul requisițiunilori, totă

sară
. fi în-

mahalua Gorganului, carele acesti. Anastasie acumi se află la Rusia
și la.
mita, povarnă, 'găsirămii pe Constandin nepotulii săi, ce-lii are Iăsatii vechili nupentru acestă tr6hă a povernii, căruia cerându-i ca să ne arite bucatele
ce le are
strînse pentru lucru povernii, ca să le vedemii de sunt; stricate, netrebnic
e'
tru hrana, mâncarea obştiei, sâii de sunt bune, precumii aşia ni-se porunces pence de
către cinstitulii Divan, niaii arătatii trei feliurimi de bucate, însă
vre-o 10

chile de porumbii, i vre-o 10 de meiii și vre-o 2000 ocă de mălaiii şi porumbii

măcinată, care aceste bucate ni le-aii arătatii: tote sunt stricate, cu adeverati
i
netrebnici de hrana obștici, fără numai. de trebuința povernii ; întrebânduliă de
mai
are Ia altă locii aici în Bucuresci alto deosebite bucate strînse, ca să mergemă
să le vedemii de sunt stricate ss bune și ne dete respunsii, că elit până acumii
alte bucate nu are strinse, fără numai acestea ce arătămii mai susti și
că este
să mergă afară prin județii unde va afla bucate stricate să: cumpere și
să le
aducă ; după acâsta Lami dusi la epitropie şi după porunca cinstitului Divanii
lamii pusii de ai dati zapisii prin chezășia unui Diamandi Angheni negustori
i,
cuprinqătorii întocmai după porunca cinstitului Divană, prin care se l6oă
eli și
cu chiezașuli lui, că în tâtă vremea câtit va lucra, acâstă povarnă nică întrunit
chipii nu va face vicleșugii de a: cumpăra bucate bune, ca să le lucreze împreun
ă
cu celea stricate, fără numai pre câtii i se va da voie dela cinstitu Divanii,
la
o sută de chile bucate stricate, cinci chile de bucate bune, iară mai multi
nu,
iar dovedindu-se cu vre-un vicleşugi că aii cumpărată bucate bune pentru
trebuința povernii mai multii peste acelea cinci chile la sută, atunci deosebit
ă de

strafulii

ce se va

hotărî de cătră

cinstitul

Divan

ca se d6

unde

i se va po-

runci, ci să se osândâscă și cu pedipsa de perderea vioții, elii și cu chiezașu lui,
ci noi după porunca cinstitului Divani nu lipsimii a face însciințare, ca să
i se

facă cuviinci6sa hotărire, cumii Dumnedeii va lumina cinstitulii Divanii».

Martie

12.

1790,

|

e

- Constandin Oluceriu. Nicolae Păhar. Stefan Iedel,
Intăsivea Anaforali dela Divanii.

«După încredințarea ce ai dată Divanului prin chezaşii la epitropie cuimii
se vede într'acâstă Anafora a epitropilorii, i stat dati slobodenic, ca să aibă voie
a
lucra numitele bucate ce are și altele ce va cumpera stricate, pentru. care se
poruncesce d-tale vel spăt. i d-tale: vel Agă și tuturo.ri
câți se cuvine, 'să nu
fie povarna oprită mai multii, ci slobodă a lucra cu acesti felii de bucate,
fâră
de a nu

se supăra

de către

Cod. No. XVIII, Âla 55.

zapcii, întru nimici»,

1790,

Mantie

12,

.

!

Pitacii către Voerii epitopi Pentru poverni.
eS'ait cetită la Divan Anaforaua d-vâstră de cercarea ce ați făcutii bucatelori lui Anastasie. povarnagiu și de chezășia ce a-ţi dati, căruia după chezășia ce ai dată, i sait dati slobodenie dela Divanii-a lucra ne oprită, ci
dari să grijiți d-vostră de acâstă trâbi a povernelorii, după porunca ce ne-ati
venitiă : și dela, Măria Sa pr€ Inaltul Prinţipii, prin. oxderii dela 22 ale lunci
aceștia, prin “care poruncesce. Divanului: (ca să iqe aminte Divanuli a
nu
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dulcitii,

dâcă, precumii se promitea,

se plăteau requisiționatele pro-

se cheltui bucate bune la acesti lucru de băutură
lucru

numai

de

acei

ce

sati

hrănitii

cu

acâstă

şi că să se
meserie :)

lucreze

acesti

atâtii

acesti

şi

Anastasie să nu aducă bucate bune peste porunca slobogenii ce i stati datii, câtii

şi alți, cari audimii că lucrezi bucate la poverni în Bucuresci sâit afară să cer-

cetaţi d-vostră, cine sunt, cu ce volnicie și cu ce poruncă ai deschisă poserni
de lucru? și cu co felii de chezășie? cumii și ce felii de bucate lucreză la poverni ? şi să ardtaţi negreșitii Divanului, Deci este Divanu datorii, după ordorulii
Înaltului Prinţipii a face cercetare de acâstă trâbă şi a fi pliroforisită pontru
fieș-care povarnă; cu care purtare de grijă sunteţi dela Divanii, d-vâstră îucărcaţi
şi aveţi.a rospunde și fără de cartea Divanului uu este slobodii nimeni».
|
1790, Martie 13,
Cod.

No. XVIII,

fila 58.

I1 Cărţi, publicaţii lu 11 județe, afară din Muscel, pentru poturnagiă
ce voră să cumpere bucale stricate.
«După jălbile unora din povarnagii ce ai fostii obicinuiţi a se hrăni cu
acestii lucru a poverneloră și din poruncă ai fostii opriţi, răportuindii Divanulă
către Măria Sa pr6 Inălţatulii Prinţipi, s'aii milostivitii Măria Sa atâta pentru
dinșii, spre a nu fi lipsiţi de hrana acs cu care aii fosti obicinuiți, dândii
„ântâiii. chezășie aice la Divani și Divanul să li de slohodenie numai pe bucate
stricate ce nu vorii fi de alte trebuinţe fără: de numai de lucru povernilorii, câtii
și asupra acelora ce ai acestii felă de bucate stricate, ca să potă prinde cevaşii
pe dînsele să nu le pârqă cu totulii, pentru care ne-ati datii Măria Sa Prinţipii
orderu la Divanii, dela 22 ale lunei aceştia, cum-că Divanulii să ice aminte şi
să porte grijă a nu se lucra pe lângă acel6 stricate și bucate bune şi să se îu-

credințeze bine la acestii Divanii; Deci Divanulii aii orândaitii trâha acâsta asu-

pra epitropilori ca să iae

chezășie

dela fieşce-care

după poruncile

ce

li s'aii

datii și arătondii Divanului cu Anafora, să li se dee cărţile Divanului de slobo-

denie, căci întralti chipii, fără de cărțile Divanului, nu sunt slohodi nimenea,
dar cu tâte acestea Divanulii vă poruncesce şi d-v6stră ispravnicilor, să nu
cumva vre-unulii din cei ce li se va da voie de bucate stricate prin cartea Di-

anului să ridice şi se aducă de pe afarăla acestii felii de lucru de băutură și

hucate bune, să căutați să purtaţi de grijă, poruncindii şi zapeiilorii
îngăduiască a face înpotrivire la Înaltă porunca Mării Sâle Inaltului

ca să nu
Prințipi,

spre a ridica bucate bune, nici să fie slobogi a lucra pe afară cinevași povarnă
fără de cartea Divanului și de este acia în județu d-vâstră vre-o povarnă, să
aveţi a cerceta, cine este acelii povarnagiii? și cu ce poruncă și sloboţenie lu-"
creză? și negreșitiisă însciințezi Divanului,

cărțile Divanului». 1790, Martie 15,
Cod. No. XVII, fila 65.

Custe călre Iorduche Niculescu,

oprind negreșitii pe celii ce nu va

-

ce sai orânduită: de Dicună «supra pocerneloră.

«ţi facemit în scire, că nimenea nu este slobodii a avea povarnă ȘI a lucra
lucru de biutură ce se face din bucate, nici în Bucuresci, nici afară în țeră, fără
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ducte, fie şi cu preţuri derisorii, dar prom
isiunea” nu se realisa mal

PN

de numai celii ce va avea

cartea

Divanului. de

după porunca și hotărîrea pr6 Inălțatului Prinţi slobodenie pe bucate stricate,
pii, prin orderulii ce ai dati la
Divanii, dela 22 ale lunei lui Martie 1& 1790,
în care serie chiarii aşia, că paza
ce se face într'aceste vremi de a nu se lucra
rachiă din grâii buni este pr6
bună și trebuința

este de a lua aminte Divanu,
bucate bune, decâtii stricate şi rachiulii să se facăa nu se pune la facerea rachiului
numaide acei ce s'aii hrănit
până aciumii cu acâstă
meserie;

deci ami

socotiti să

orânduimii într'adinsti unti
boerii cu hunii epolipsisti, asupra căruia să dămi
tr6ba
acesta a Nizamului po-.
vernilorii, spre a păzi să nu se facă în potrivă
urmări; iată Divanu ati alesi pe:
d-ta şi-ţi dămii tr6ha acesta asupră cu asfetulă celt
cuviincăosii dela d-lui vel
spătarii, ca mai ântâiii dupe ce vei primi porun
ca acâsta a Divanului să aibi a
face cercetare în toți Bucur

escii și afară ca să
şi cu ce poruncă și slohodenie și pe cela ce nu afliva unde şi cine luerză povarnă
avea cartea Divanului numai |
decâtii să-lii popresci, să-l închiqi

și să pecetluescă povarna, ca unuia ce aii
făcutii îndrăzndlă împotriva luminatei poruncii
Mării S6le Inaltului Prinţipi, care
din începuti ati fostă dată prin orderii spre a
fi poprite povernile, pe care să-lii
arăţi Divanului: de când și ce fâlii de bucate ai
lucrati? şi vei avea poruncă;
de altă parte, să faci cunoscutii la toță povarnagii
vechi, cari se hănescii cu lucru
acesta, spre a șci cum-eă esci orânduitii de Divan
i asupra Nizamului povernilorii,
îusciințândii pe unii ea aceia, că Măria Sa
Inaltul Prinţipii s'aă milostivitii
atâtit asupra povarnagiilorii spre a nu se isteris
i de acestă alisverișii cu care aii
fostii ohicinuiţi de stati chivernisitii, câtii și asupra
celorii ce torii avea bucate
stricate spre a put6 prinde pe dînsele cevașii să
nu le piardă cu totulii şi le dă
voie, însă cu acâstă orânduială, să aibă întâi a da cheşaz
iă la, d-ta în scrisii cum că
nu va strica bucate bune ce sunt de trebuință
mâncărei, la acesti lucru de
băutură peste porunca d-lui, iarii de se va prinde
, atunci să se pedepsescă şi să
piardă

și bucatele

acelea şi d-ta

luândii acestă

Chiezășie și plirotorisindu-te
bine, ca unulii ce însuși ai a respunde la întîmp
lare împotrivă, să arăţi Divanului
cu Anafora, în scrisă unde și cine anume? ca
să se dee cartea Divanului de slohodenie a lucra și a face hrana sa și așia
cu cartea, Divanului va fi slobodii;
dreptii acea se poruncesce d-tale vel spăt. să
orânduesci un zapeiil cu câţi-va,
slujitori, ca să se afle la tr&ba acâsta, lângă numitu
lii stolnieii». 1790, Martie 20,
Cod. No. XVIII, fila
77—18.

!

„Către stolniculă Iordache Neculescu pentru porurn
agii ce li se dă voie să, lucreze,

«Vasile Grecu ce ţine povarna

Iancului la

Făntăna Boului, după obiceiii:
vechii, după chezăşia ce arăţi. prin report
ulii d-tale dela patru ale lunei lui
Aprilie, că ait dată prin zapisti în scrisă, iată
i sait dată slobodenie, ca să aibă
voie a lucra rachiii de bucate stricate, pentr
u care s'aă dati la mânile lui cartea,
Divanului de slobodenie, ca să nu fie popritii,
ci
se cheltuiască la acesti lucru de bintură zahar darii să grijesci bine, ca să nu
e ce este bună de mâncare, peste
orânduiala și peste porunca ce este dată, căci
nu numai el va eăd6 în mare vinovăţie şi va păgubi cu totulii acele bucate,
ci și d-ta vel avea a respunde, ca un
orând
uită asupra acestei trebis. 1790, Aprilio 6,

39.4
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URECuHIĂ

nici odată și 6menil remăneaii: cu «fitanţii» neplătite, ba une-ori contestate, sub unii cuvântă ori sub altul (1).
Apol pe

lângă

nevoile requisițiunilori

mal

timpuri liniștite şi narturi. Adevăratii că «hoeril

se impunâă,

epitropi>

ca în

se camii

sfiiaă de a impune narturi, dâră Divanuli, împinsii de regimulii Ausiriacii, cer6 acele narturi și otăria, bună-6ră, ca carnea de miel să
se vindă cu nartii la scaune dupe sf. Gheorghe:
«Dupe reportulii d-lui vel Agă,

cumii să se urmeze pentru carnea de mielii

a 0 vinde măcelarii la scaune? fiind-că sfeti Gheorghe ai trecutii, s'ait datii poruncă către boerii epitropi, ca să cerceteze atâții pentru acâsta, câtii și pentru
celelalte felurimi de cărnuri și nartul ce se va găsi cu cale să-lii arte. Divanului și d-lui vel Agă să ducă pe măcelană la boerii epitropi şi să aducă Anafora.
1790, Aprilie 24,

«Poruncă către boerii epitropi, că din gina sfințiloră Impărați Constandin
şi Elena aii avatii poruncă a pune nartă la carne și nici până acumi nu sait
vădutii nici o urmare,

ci darii dupe porunca ce aii să facă nartii şi se arăte Di-

vanului Nartulii celii cuviinciosii, la care d-lui vel Agă se facă
urma porunca». 1790, Maiit 24.

cpistasia a se

Dămiu în note preci6se documente referitâre la diverse narturi stabilite sub regimul austriacă, între cani:
«Lui Dumitru Grecu povarnagiu ce are povară aici în Bucuresci la Fontâna Boului după raportulii stolnicului, dela 5 ale lui Aprilie, asemenea carte i
S'ati datii». 1790, Aprilie 6.
|
|
«Lui Gheorghe Grecu povarnagiu ce are povară aici în Bucuresci la Fântâna
Boului dupe repontulii stolnicului dela 5 ale lui Aprilie asemenea carte i saii

datii»(1), 1790, Aprilie 6.
Cod.

No.

XVIII,

fila 83.

(1) Iacă un exemplu:

|

«Dupe reportuli d-lui vel Vist. pentru cei ce li sait luatii bucate în
„venirea crescinescilorii oștiri și li s'a dată fitanții, cumii şi pentru două fitanții

ale magazierilorii i a d-lui vel Agă, ce s'aii luatii bucate dela Ioniţă Nicola șal-

varagiii, i Dragomir i Tudorache și Pilat ovreiulii, de aici din Bucuresci, care
niciîn catastihii ce ati dati magazierii
nu se găsescii trecute, că de unde este
porunca a li se plăti, fiind-că își ceri împlinirea dreptului lori? sati datii respunsii la d-lui vel Vist. că pentru acele fitanții va face Divanulă teoria pricinci,
iarii pentra plată, dupe cuiniă.și d-lui găsesce cu cale, să fie îngăduitori până

se va încheia socotelile județelorii». 1790,
Cod. No. XVIII, fila 30.
|

Februarie 18. Ad. colendasgraecas!
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4) Nartulă pe verdețuri și legume din
15 Seplemvrie 1790.
D) Nartulă pe lucru de băcănii, din 8 Noem
vrie 1790. c) Nartulă
pe carne, 15 bani oca. d) Nartulipe pâne.
6) Narlulă pe luminări
de. sei. f) Nartulii pe lumînări de câră
și altele (1).

(1) Nurtulă honinăriloră în ce chipă S'aă găsiti
cu cale a vinde
ocaua de liminări de câră. Către luminatul Divan
ă: ali Prinţipatului ferii
mănesci, dela noi cei mai josii numiți, Anafora.

vo-

„«Dupe jalba ce ati dată luminatului Divanii celii
co ţine pe acestii următorii ană, cherhaneaua vindării făcliilorii de cdră,
dupe poruncă ni-amii adunat; la
un locii și prin cercetare îndestulându-ne de
cumpirătorea materialurilorii la
acâstă
vreme

Părale

70

7

-

şi de alte cheltueli, iată se arâtă maj josă:

Cumpărătârea unei ocă de câră,

A

Se încarcă la qece una scădomântulii cerii la

topitii și lucru.
„3 Pentru 9 dramuri bumbacii ce intră la ocă.
|
7 Pentru lemne, chiria prăvălici şi simbria slugil
ori.
|
|
|
7__Câştigulii luminărarului, la dece unulii, dupe preţul
i cumpărătârei unii ocă
9-4+ de câră. Insă cu acestii nartii va pute fi
până la vremea strinsului de
miere, fară atunci razemă tr6ba iară la porunca
luminatului Divanii; de acâsta,

insciințămii și c6 desăvârșită hotărîre se va face de
citre luminatulii Divanit». Dumitrache Stoluicu, Joniţă Ciminariu..
Dela: Divanuli, Prințipatuhă țării Romănesci.

-

«De vreme ce s'aii cunoscutii de față paguba lumină
rarului, poruncesce
Divanulii ca să aibă voie, de acumii până la vremea
strinsului de miere, a vinde
ocaua de făclii de câră roșie câte părale 94. Insă
făcliile să fie de ciară curată,
făr de amestecătură și fitilul dupe potrivă, iar
atu : eșindii “câră nouă va.
face Divanulii cercetare și va pune nartulii celt cuviin ncă
ciosii ; dreptit acea să aibi
scire și d-ta vel Agă, spre a face curviineidsa public
aţie».
Cod, No. XVIII, fila 93.

a

Pentru huninările de ceră cu ce preţă pote să le
vînă ocaua luminărarulă,

«S'aii

făcută poruncă la căminariulii Moscu epistatulii vămilo
rii și al ocneloră i către stolnicul Dumitrache judecătorul
i către sărd, Chiriac Arbut, dupe
jalba luminărarului ce ține cherhanaua de câră,
ca să sototâscă cumptrătârea
cerii câte parale 70 ocaua i cheltuiala ce are la bumbac
ii i la lucrători și ori-ce
şi se arcte Divanului câtă “li ține ocana cu t6tă
cheltuiala lui, ca să se :potă
cunâsce cumii pâto să vînqă şi elă luminările».
1790, Aprilie 8,.
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acestori!
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nartuil

nu

mai aducea

sătenii

lucru

de

Dela Divanulă Prinţipatului ţevi i Romtinesci,
3

« Poruncesce Divanulii d-vâstră boecrilorii epitropi ca din

preună

cu

d-lui

stolniculii Constandin Nicolescul (pe carele îlii are Divanulii încăreatii cu treba

narturilorii târgului) să mergeţi la d-lui vel Vist. unde făcându-se .cercetare la
tste. aceste ce se jăluescu zalhanagiii cumii și de s'aii urmatii și în anii trecuţi
a se lua scuri de pe la zalhanagiii și câtă sumă de ocă s'aii luatii și cu ce preţii

sait vîndutit seulii an şi anțerți, și cu ce preţii

se vinde acumii? să se facă o

chibzuire în ce chipii s'arit putea face îndestulare pentru suma secului ce este
„trebuinciosii a se cheltui peste anii, aici, și a nu se pricinui scumpete lumină„_rilorii și dupe ce se va găsi mijlocii şi se va face îndestulare și împlinire de
suma cea trebuineisă, apoi veţi urma d-vâstră a pune și nartulii celii cuviin-

ciosii, cu- ce preoţii să vînţă luminărarii ocaua de luminii

la obște, care nartii

ce veţi găsi cu dreptate a se pune, să-lii aveți ali arsta Divanului în scrisii,
ca st se dâe poruncă către d-lui stolnicului, Niculescu, spre a griji ca să fie

nartulii păzită, și să urmeze fără de a se face vre-o înșelăciune la vindare».

1790, Octomvrie 18.
Entenberg feld-marschal-lcibnant,
Îptrătesci, Ioan Loyf.
Cod. No.

XVIII,

,
Cozmu ulă Ung.

Vluh. Mavrchelic vficheul
DR

fila 280,

Docriloră epitropi, penlru navlulă, cărnii.

„_«Dupe însciințarea d-lui vel Agă şi aiarulii ce sait făcutii pentru

carnea

de vacă, că nu potii să vînqă măcelarii după nartăt, fiindit vitele scumpe și se
încarcă ocaua de came câte Dani 15 afară din cheltuiala lorii, sait orânduiti
dela Divanii la d-lor boerii epitropi şi la d-lui stol. Dumitrache, ca să al&eă

prețul celi dreptii cu care se cuvine a îi vindarea cărnii, vădondă şi aiarulii
ce s'aii făcuti de d-lui vel Agă și să însciinţeze Divanului în ce chipii vorii
găsi cu cale». 1790, Martie
Cod.

No.

XVIII,

fila

19.

56.

Către d-hi cel Agă peulru nwhwi.
«S'aii făcutii poruucă către d-lui vel Agă, dupe orderuli pr6 Inaltului Prințipit, ce aii datii la Divanii, Aprilie 3, pentru nartii, ce sait făcutii de astă-tâmnă
spre a se vinde cele trebuinci6se zaharele de hrana vieţi şi nu sati urmati de
d-lui vel Agă, i sait dată strașnică poruncă să urmeze uegreșitii, arttându-i-se și
cuprinderea, orderului întocmai>. 1790, Martie 26.
Către d-lui vel „Agă, pentru nartulă cărnii:

<Dupe orderulii pre Inălţatului Prinţipă, că sait plirotorisitii însuşi Măria
S6, că nu polii măcelarii să vînqă oca carne câte bani 12 şi ai

hotăritii a vinde

4

i
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vîndare în oraş. Așia că Austriacii siliți fură a publica, că unele
arlioo

II

până la sfântul Gheorghe oca carne câte bani 15, sai dati
porunca Divanului
la d-lui vel Agă arttândui-se și cuprinderea orderului
întocmai, ca să pârte
griji a se urma acesti nartii și să fie came de îndestu
l și Dumă». 1790,
Martie 27.
Cod. No.

.

XVIII, fila 78.

<S'aii datii poruneă la d-lui vel Agă pentru brutari, ca Nartuli
să-lă păzâscă şi să fie îndestulare, iai în pâne să aibă voie a amestec
a mălaiii de meiii
şi de porumbii și să seță la târgii și mălae, iară pentru cele-l-a
lte rufeturi care
nu ori urma nartului, pe care-i va dovedi, să-lii aducă
la Divanii». 1790,
Aprilie 17.
Cod. No. XVIII,

fila 101

<Dupe însciinţarea beeriloră epitropi pentru rîndul măcelar
ilorii, că nu se
pote a se p'mne nartii, fiind vitele totii slabe, li s'ait datii
poruncă, ca să grijiască la vreme, fir de altă poruncă să pue nartit». 1790,
Mai 6..Povunea, ce Saă dată în dosulă reportului rel Agă pentru
nartulă cărnii de vacă,
«Fiind-că a se face aiarii la carnea de melii este. orînduitii
Ioniţă și cu d-lui, sinior Marchelie ofiehâlul Impărătescii, orândue d-lui vel logf,
sce Divanulii și
pentru camea de vacă, iarăși la d-lor, unde viindit și chirii
Panait Dimaneea să

facă și la acâsta

ajarit celii cuviinciosti şi să arâte d-lor Divanului preţulii celii
dreptii dupe care să se dâe nartii măcelarilorii, ci darii d-ta
vel Agă să dai
ajutorulii cel cuviineiosii la d-lor pentru treba acâsta», 1790,
Iunie 21,
Cod. No. XVIII, fila 118.
o
Povunea ce saă făcută în dosulă Anaforalei Epitropilorit, pentru
nartuli
cărnii. Dela Diranulă, Prinţipatulă ţii Românesci, Dorunc
ă către d-lui vel log,
>
3
Ioniţă Damaris t către sinioră, AMavchelie.

«Veţi

vedea

d-v6stră

acâstă carte

ce ait făcutii d-lor

boerii epitropiși
nartulii ce punii la vîndarea cărnii, care fiindă că ni se
pare a fi scumpă, acumii
într'acâstă vreme, când mieii cvescândii s'a mai îngrășa
tii, d-vâstră să bine-voiţi

ca înşivă să faceti cereare acea ce socotiți că trebue pentru
buna

cunoseintă şi
de față vederea prețului ce-i cuviinciosii, deci împreunânduve amândoi în curtea;
conacului d-sale sinior Marchelie, unde aducând şi pe
chir Panaiot Dimancea
ca un practicosii în ale viteloriă, să faceţi d-vâstră
aiari ce urmeză, cu bună

luare aminte,

ca pentru o tr6hă ce este a obştiei și se arătaţi Divanului în
seristi
nartulii celii drepti, care se cuvine într'acâstă vreme
a se da măcelarilorii ; pentru care

poruncesce Divanulii și D-tale vel Agă să urmezi la cea ce
vorii avea
d-lor trebuință asupra trebei aceștia». 1790, Iunie 17.
Feld-m
arschal ghenaval leithant Varon Jon
Vlahii, Râmnic Filaret, Radu Slătinânu,

Cod, No. XVIII, fila 203,

|

Lntenerg,

Cozma
|

ulă

Ungo-
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A.

Ungenră

cole, necesare la. spitale; se vori cumpăra. fără nart, cu preţul bune (1).

Dela Divanul, Prinţipatului ţării Românescă.
«Aducându-se

față în Divanii, atâţii pe

luminărarii,

câti

și pe

unii din

negustori, zalhanagii, măcarii că și luminărarii îimblă 'să-și micșoreze vinovăția
lori, arătândii că și în alți ani ati fosti îndatoriţi zalhanagiiă de le-ati datii lori
câte o sumă ocă de seii, și că ei n'aii vîndută sei scii luminări făcute la negustori din ţâra Tureâscă, darii acestea le vînduse la o parte, amii întrebată
numai acâsta să arâte, adecă până a nu se face armistriția de era seulii mai
eftinii, de câtii acumii? și nici de cumii nu putură să-și tăoăduiască, ci cu graiuli lori mărturisiră, că adevărații era mai eftin; dupe acâsta le qiserămii iarăși:
pentru ce atunci când era seulii mai eftinii nu grija ca să fie cuprinsi seulii
celit trebuinciosii peste anii, ca unii ce ci sunt rufetii legati să ţie orașulii de

luminări, să grijiască în ttă vremea-a nu fi lipsă și alții să nu fie volnici a
deschide luminării, decâtii rufetulii lori? și la acâsta nu avură nică unii cuvîntii

vrednicii de respunsii; i-am mai întrebatii: de vreme ce dicii că li s'aii dată și
în alţi ani seit dela zalhanagii și acesta vorii să facă și ca unii obiceiii hotăritii,
să arte la Divanii vre-o carte de poruncă Domnâscă, prin care să se hotărască

ca să fie datori zalhanagiii în toţi ani să le dee câte o-sumă ocă de seii, și nu

avură, fără numai cu gura ziseră, că așia s'aii urmati; deci acâstă problemă a, lorii
ne fiind carte și hotărîre Domnâscă la mijlocii, Divanu nu pâte să o primâscă
ca un ohiceiă hotărită și mai vîrtosii, că de cumpăra ei seii din vreme, pe

când era eftinii, acumii nu arii fi avută nici o trebuință de a cere seii dela zal-

hanagii ; macară şi carte Domnâscă să fi fostii, pentru pedâpsa vinovăției lorii,
Divanu, cu sfatii de obște, aii hotărită ca luminărarii să. cumpere seii ori unde

vorii putea găsi și cu cât preţii se vorii putea tocmi și vîndarea lori la obşte

să fie ocaua de luminii pe parale 20, iară nu mai multă; ci dară după acestă
hotărire poruncesce Divanu și d-tale stolnicii Niculescule, ca să priveghezi a nu
se vinde luminările mai scumpe, ci să se păziassă nartulii acesta far de nici o
schimbare, iarii pe care din luminărari se va dovedi că urmeză în potrivă și vîndii
laminările, ori cu lipsă din suma dramurilorii ocalii, ori cu preoții mai susii, stii
va pune în luminără amestecături, pe unul ca acela să-lii pedepsesci d-ta cu

bătaie în faţa prăvăliei lui pentru pilda și vegherea celor-l-alţi tovarăşi ai rufetului lori;

lângă acâsta

cui va fi, cu

să le arăţi

porunea m6

d-ta

că totii seuli

feld-marschal-leitnant

de aici

baron
' von

din

ţâră,

Entenberg

veri a

este de

totii ojritii a nu eşi din ţâră la nică o parte și porunceseii luminărarilorii ca să
cerceteze și ori unde vorii dovedi seii scosii ca să-lii trâcă în alte părți veri a

cui va fi să-l iae controbontii şi jumătate dintracelii seii să se ine pe sâma
cătanilorii Impărătesci, iarii jumătate să se iac pe sâma luminărarilorii, îără de
nică o plată»._1790, Noemvrie 11.

ntenberg,

Cozma

al Ung.

Plahiei, Dumitrache Dană,

Loan logf.

(1) ePoruncă către ispravnieii ot. sud Ilfov, ca să d6 în scire la toţi de obşte

ce vorii av€ untii, găini, ous, lapte de vînqare, să le aducă în Curtea
ca să le vândă pre bun preții». 1790, Mai 10.
-:

cea veche
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LĂNI:

Abusulii cu sudiții. Tineii. Turcii.
In vedere cu greutăţile ce apăsai asupra ț&ranului și spre
a le

mal ușura, Divanulă

se tânguesce

lui Coburg, în 12 Februarie 11790,

că <Ungurenil> «ce sunt cu locuinţa şi legaţi cu darea
şi în. .
dulă țării» acumă, de cândi ai intrati stea austriacă
în (6ră,

mergi

la

cancelaria

lui. Cohurgii Și

capătă

pasporturi

cu

cari

se

ducă la Transilvania... Divanulti dice, că «țâra este încărcată la suma
liudiloră, cu “toți ungurenii, la darea datoriei zaharelelor>, apoi
dâcă
ei sunt slobodi a se duce: în Ardăl, cumuă 'remânii satele
încărcate
cu quot-partea lori?
i
«Poruncă către d-lui vel Agă, fiindii că la spitalurile din
Bucuresci este
trebuință a se cumpăra untii, ouc, găini, lapte, s'aii poruncit
ii d-lui să dâe în
scire prin mahalale i celorii ce vinii la târgii cu de acestea
de vîndare, pentru
hrana soldaţilorii bolnavi, ca să se strîngă în Curtea cea
vechiă pe marginea
gârlei făcându-se ca unii târguşorii unde să-și vîndă lucruril
e
cu tocmâlă făr de a li se face vre o silă, sâii a li se pune nartii,lorii cu preții şi
ci darii într'acestașii chipii să urmeze d-lui». 1790, Maiii 11. Iacă aci
avemii originea halelorii actuale din Bucuresci de pe malulii gârlei,
a

Cod. No, XVIII, fila 141.

Cărţi la opt județe pentru seuri de trebuință a lumincrarilori,
„ Dela Divanulii Prinţipatului țării românesci, Poruncă către ispravnici,
ot sud.
«Find-că pentru lipsa ce este de luminări aicia în orașu Bucurescilorii,a
ii

hotărită

Divanul,

ca toţi neguțătorii ce ati stiînsii vite

aici în $6ră şi le-ai

tăiatii la zalhanale să dee o sumă oca de sii la luminărari de. aici
din „Bucurescă, ajutori pentru trebuința obștei, din care sumă după analogia ce
s'aii gă- .
sitii

cu cale, s'aii orînduitii și la acelii jndeţii ca să de neguţitorii ce aii strînsi
Dreptă. aceea primind
d-vâstră porunca acâsta a Divanului,
numai de câţii să aduceți neguţitorii câţi vorii fi strînsăi vite şi le vorii fi tăiată
la zalhanale aciia în județuli d-vostră și puindu-i să-și facă cisla ci între că
să
aveţi a împlini dela toţi acâstă suma oca de seii ce mai sus să arâtă,
și aducând-o aici să o facă teslimiă la vătafulii de lumînărari, cărora să li se plătâscă
vite oca săii:....

„de luminărari mia de oca câte taleri 450, iarii nu mai multi, ca
să p6tă vinde
şi humninărarii la obște după nartulii celt hotăritii, care bani prin
marafetulii
d-lui stolnicul Constandin Neculescul epistatulii narturilorii târgului,
să li se
împlinescă pe șinii dela luminărari, adecă cu o mână să dâe stulă
şi cu alta să
primâscă banii». 1790, Noemvrie 15.
|
|
Lintenberg, Cosma ali Ung. Vlachici, ot Domnie Filaret, Dumitrache
Banu
Constandiu
Cod.

Știrbei,

No,

XVIII,

|

fila 318,

|

,

:
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V. A, Uaxcrită

Tacă

anaforaua

Divanului:

«Inălțimei Tele cu plecăciune însciințămii, că dela o semi de vreme încâce

vedemii că unii dintre ungurenii de aici, ce sunt cu locuinţa și legati cu darea
în rînduli țării, vinii la canţelaria Inălţimci 'Tâle și luându-și pașaportură mergi

şi la d-lui vel spătarii și scoti răvașii de drumii, ca să mârgăîn 'Vrausilvania
cu casele loră, precumii vei vedea Măria “Ta și pe aceste cinci case co stati scosii

paşaporturi a merge și Divanul dela Inălțimea Ta n'are nici o poruncă ca să
scimii de sunt slobogi a merge din acești în "Transilvania; atâta scimii, că țera
este încărcată la suma ludilori și cu toți ungurenii la darea datoriei zaharelelorii, precumii s'aii datii înălțimei Tele însemnare de 46tă suna uugurenilorii ;
și de sunt dintre dânșii sloboqi a merge în Transilvania să se dea luminată po-

runcă Inălţimei T6le la canțelaria Măriei 'Tâle, ca cândii li se dă paşpârte să-i
trimită la comisia visteriei, ca să se scoță cu mumele lovă din catastihulă aaguveniloră, ca să nu rămâe ţera, încărcată cu numele lorii și pentru aceștia adevărulii arătămii- Inălțimei 'I6le, că la 16. ........, prin silința d-lui. siniorii Mar-

chelie ofiţerii împărătescii, aii fostii slobodi și ne opriți a merge în Transilvania,

și nică ail avută voie să mârgă, acumii vădendi aceștia că s'a îmulţită aici în

"$âră podvedile și trebuințele oştirilorii împărătesci, certi să mârgă și iară-și peste
puțină vreme ne astâmpirându-se

la un loci, poti iară-și a veni, ci să scimii și

noi de sunt slobodi de către Inălţimea Ta, iar de nu sunt slobodi iarăși să se
poruncescă a nu Ii se da slobogenie și atâtii pentru aceștia ce ș'aii scosi acumii

pașapârte cât și pentru alţii ce sat mai dusi și alții ce vorii vrea să mârgă,
ci de acumii înainte să avemi porunca Inălţiwmei '1cle: în ce chipă să urmiămă 2 (1),
1790, Februarie 12,
-

Contra altui nemi de prigilegiați încă se tânguesce (6ra și Divanulii obţine învoirea a se pune la biri toți oureij, fiicândii o spe-

cială calagrafie

«că

âmblă

cu înșelăciuni,

ca se potă fi apăraţi.....

și

nu dai nici o dare nimici, nică în erile împărătesei de unde vinit,

nică aici în

pămîntul

ţării

dupe

o greutate țări» (2).

ce

sosesci,

și pricinuesci

numai

“

Publicaţii la 12 județe și la Craiora pentru orei, a se pune lu Liră,

„ «Fiindii trebuință a se sei câţi ovrei se află cu lăcuința aici în pămîntulii
țării, atâtit coi căsătoriți și îutemeiați cu familiile și casele lori, câtii şi cei
ne căsătoriți, ce se ţinii cu felii de felii de negustorii și mexteșugii, între cari
PNI
(1) Cod. No. XVIII,

fila 360—361,

(2) «Deci acesti actii. spune de evrei, că vinii dela înpărăţiilevecine, și ne

axctă câtii de întemeiată e teza evreilorii autoehtoni în Dacia şi îu ori-ce casti,
câtă de puţini eraii ovreii pămînteni în Muntenia,

și din actele ce succesivi
Bucurescilorii din 1820,

pe la 1790! Se va vod6 acesta

vomit mai publica, între. cari o minunată statistică a

.

PE

i

,

Iszonra Româxrronă

.

-
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se găsescii mulți ovrei, care âmblă cu. nume
țările Impărătesci şi cu altă cevașii numiri nu căsuntsunţ veniți din năuntru din
intrați în vre-unii felii de
dare, ci ămblă cu înşelăciuni, ca se pâtă fi apăraț
i,
și
aşia dupe vicleșuguli cu
care se prtă nu dai nimici, nici

în țările Impărătesci de pe unde vină, nick
aici în pămîntulă țării dupe ce sosescii şi pricin
uescii numai o greutate ţării,
fără de a nu se folosi câmara Impărătâscă cu
nimicii dela ei; pentru care fiind
la toţi datorie întrâgă, ca după starea, puterea
şi mesteșugulii ce are fiesce-care
să facă cuviosii ajutori și folosii cămării; iată
cu sfatii de obşte se găsi cu cale
și se poruncesce d-vostră, să faceţi cercetare cu
amăruntulii în totii judeţul acela,

şi să-i luaţi în scrisă pe toţi evreii câți se vo fi.
aflândi
ă.i, arătând pe fiescecare cu familia lui și ce mesteșugii și negustorie ri
are
şi de unde se ntimesce că
este ? așia făcândii catastihii curată, întocmai precu
mii
vi se poruncesce,să aveţi
a trimite la comisia visterici, însă până la 11
ale viitârei luri lui Martie, după
numărul testamentului celui vechii şi să sciți d-vo
străși acesta; că orl-care
ovreiii căsător

itii, sii necăsătorită, aşedatii, sâii ne aședatii, se
va afla slujindii marchitană în tr6ba armadii Impărătesci, aceia sunt
a fi fără de dare, dară totă trebue .
să se iae în scrisii și să fie artaţi în catastih
cu deosebire, unde slujescii, iară
cei-l-alţi ai să plătâscă la Visterie, dela qi ântâiii
de
sfirșitulii lui Octomvre 16 1790, pe unii anii întreg Noemvre 16 1789 până la
ă câte ta]... cea-ce veţi găsi
cu cale şi cu drepti să arătaţi în catastihii pentru fieş-c
arele, cumă și zaharelele
celea -orânduite, precum respundă și locuitorii
ţăriiși care din ovrei ce vină
din alte ţări se vorii

adeveri

Continuăm

că şi-a plătită „darea lui acolo,

cu actele relative la narlun,

pentru

anul

incepute la pagina 395:

«<Poruncă către Aga Ischistambol şi Armașu Arcnda,
că nu sunt următori
zapisului şi prinsorei ce ai dati pentru pânea
a o seste

mai mare și deplină la
dramuri după zapis şi Divanulii după zapisulă
ce ati dati are a le cere ră&spunsii, ci primindă porunca să aibă a da nizamu
lii celt cuviinciosii, ca să se
facă pânea după nartă şi prins6rea ce ai. dată,
să nu caqă în vină pentru: catahrisisă

ali trebii aceștia» 1790, Iunie 24,

Cod. No. XVIII, fila 211.

Către d-lui vel Agă pentru nartuluă vinului,

<S'ai

dati poruncă dela Măria Sa Ghenerarul Entenberg și dela
cer-l-alţi
Divaniţi, la d-lui vel Agă, pentru nartulă vinului
:
vinulii ne amestecată, pe părale ș6se». 1790, Martie a se vinde ocaoa dreptă şi
31.
Cod. No. XVIII, fila 80.

„a

Narturile pentru lucrurile mâncării în ce chipă
sai găsit cu cale a se vinde;
Unt

de lemn

Orezu
Năhutul

sc

.

Părale,

o

......,,

„40

cc...

Săpunul

16

Fideuade Veneţia.

19

Măslinile. .......... 20
Brânza de oi din Burduf .. 16
Cascaval...
„22

celi buni

Pastrama

de vacă

Părale
...

..

a.

+ 96

. . . .50

de zalhana.

. 12

Săpunul prostă .... ..
„20
Meu...
me
94
Ierile tescnite, .
50

Zatoria Bomâniloră ae V. A, Urechia,
/

.

Tom, III, 26%

.<
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2

V. A. Unecisă

acesta acela va fi apirati de zuharele, iară nu și de darea ce se face acumii
hotăzîre, însă acestă dare voră respunde cu. cislă îutre ei, ca să nu =imţă vre

Icrele negre moi.

. . . . . . 46

Mâlaiul de porumb măcinati -..
Mălaii meiă măcinat. ... ..:
Piina deouzi. ..
2
Ciapă e.
d
Fasole. . cc...
Linea...
c... . .
....

Morcovi ocaua
3
2

6
6

Mazărea . . . . .. . . ... 8
Bobul...
. . . . . 10
Prunele uscate

........5

. . . .....

A
1
1
2
2

Țelina ocaua . . 4
Merele creţesăi 8 ....... 1
Merele amestecate

15

.....

Usturoiă 6 căpăţini ......
Prazul celi mare 5fire. ....

1
1

Nucile 30...
cc...
Apa, în ocolulă Agescu, sacaua

Prazul munti 10 fie. .. ..
Spănac ocaua. .
cd
Pătrănjel ocaua . .. .....

2

In mabala, apa, săcaua. ....
Orzul ce se vinde la hanuri și la
băcănii ocaua . . ......

6

8

Capere. . cc...
. ...
Gulia mare una. . .
9
Gulia de mijlocii una
.....
Guliile cele mărunte 2. .,...
Ridichile,
6 de lună. .... .
Rădichile cele mari, ocaua .. .

2

1
. 4
5
.
4

Dela Divanulă Prinţipatului ţtrii Românesci.

«După acestii nartii ce s'aii găsită cu cale a fi vinqarea acumii într'acâstă
vreme la fieș-care felurime, precumă mai susi se arâtă, poruncesce Divanulă
d-tale, hiv. vel stolnice Neculescule, să dai cuviinciosulii nizamii, ca cu acesti
prețit să fie vindarea lucrurilorii ce se numescii mai susă, iară nu mai scumpe»

1790, Noemvrie

8.

|

FEntenberg, Dumitrache Banii, Ioan logf. Constandin Știrbeiu,
coian, Alarchelie,
Cod. No.

XVIII,

|
Mateiu Făl-

fila 313.

Poruncă către boerii epilropi pentru nartuli pânii,

>Fiind-că Aga Ischi-Stambol şi cu Armaș Arcuda ce ai avută asupra loră

nizamulii pentru nartuli de-pâne aică în Bucuresci, at fostii datori ca numai
până la grâuli noii să aibă acea epistasie, acumii dară, d-vâstră să daţi nizamuli
acesta, adecă să cercetaţi prețuli grâului noă cu care-lă cumpără brutarii din

tirgii, atât

celii de frunte,

câtă și celă de ali. doilea și ali treilea,

să faceţi

apoi și cea cuviinci6să socotâlă brutariloră, după prețulă grâului ce cumpără,
cu ce nartii se cuvine a vinde pânea în Bucuresci? însă căutați bine să nu faceţi

yre-unii cusurii la acâstă socotâlă, precumii nn aţi făcutii cercetarea cea dreptă
şi cuviinci6să la grâul vechii și staii aflată acei doi” boeră, de aii luati trâba
asupra loră, cu multă deosebire și folosă norodului; și nu numai acumi să faceţi
acestă urmare și să arătați Divanului în scrisă, ci tot-dcuna,- în vremi, să cerce-

Îszonra Houâaronb
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unulă năpăstuire, asemenea și la altă
cheltuială ce roră respunde rufeturile»
(1).
1790, Aprilie 14. taţi prețulă grâului și după aceea să
urmați a face și nasti brutariloră și
iar
să arâtați Divanului, de care asteptămii
respunsii» 1790, Septembrie 13.
Ioniță Logofătă, Mateiu Pălcoianu, AMarc
helie, Biv. vel Sărdariu.
Cod, No. XVIII,

fila 259,

Anaforaua

-

epitropilorii pentru nartuliă precupețiloră.

<După luminată

poruncă ami făcută cercetare, pentru
legumile și verdețurile ce vîndii la, obste precupeţii în târgi
și vedemii cumii că vînqarea le este
cu preță ne suferită, dară noi după

cercetarea ce facemii de prețul cu care
cumpără precupeţii de pe la lăcuitorii
de pe afară și de pe la grădinarii de
aici
din Bucuresci și după starea, vremii, socot
şi verdeţurile cu preţulă ce însemnămii imii a fi cu cale să se vînqă legumile
mai jos, însă acumii de o cami dată,
dar mai asupra tâmnii de se vorii
mai eftini vomii purta de grijă și în
ce
chipă va fi atunci vîndarea vomii face
deosebita pliroforie cinstitului Divană,
pentru ca să se păzâscă vîndarea cu
ci
acesti preţă, să fie luminată porunca
cinstitului: Divană cătră d-lui vel Agă,
ca
în ce chipi să le fie vîngarea; de acâsta să dee poruncă tuturorii precupeţiloră
însciințămi cinstitulă Diraniă». 1790,
Septembrie 10.
Xicolache

Păhav-.

.

.......

Varza, căpăţina mare...

lar ceamică

....,..,

Usturoiă, căpăţini opt

...,

.
NR

oa...

Ciapa oca

.

Bobul

DOO

_Părale
Pasolea oca
....:.....
Lintea oa...
Mazărea oca ......,
1

“ Pătrănjel fire 15...

_Părale

Morcovi fire 10, ......
.
Gulia una ,.....
î...

Brojbe două

...

Sfecle mai mai
Sfecle mai

mici

3...
6...

Spănac, cca...

,

=

Cluceru,

.

..

DR

Costache

Cod. No. XVIII, fila 261,

Divanulă Prinţipatului țerii Romănesc
i. Poruncă către d-lui vel Agă,
«<Cu acestii preţii co ati socotilii
cu dreptate întru acestă vreme, să
runceșci d-ta precupeţilorii de a fi
pourmători spre a vinde fiesce-care felu
rime de
legumă, supuindu-i fără de voia lorii
la acestii nartii ; iarii pe cel neurmăto
se va pedepsi, arătând d-ta tuturori
rii
de
la toţi cei ce cumpără». 1790, Septembr obşte preţulii acesta, ca să fie sciut
ie 15.
Entenberg, feld-marschal-leitnant,
nolache Grădișteanu, Constandin Știrbeiu,ot Râmnic Filaret, Loan Damaris, MaCod.

No.

XVIII,

(1) Cod, No.

|

fila 262,

XVIII, fila. 104.

|
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. V.

O

altă

categorie

de

A:

Unsgciă

locuitori

austriac în Muntenia, sunt

de

turcii. La

care

se

favârea

preocupă

regimulii

armistiţie!,

negustori!

turci aii vole să vie în (ră, pe timpii limitată și cu pășuși
feld-merschal-leitnant Entenberg. Se face însă catagrafie de toți
remași în ț€ră, ascunși pe la locuitorii ţerei, cu scopii de a [i
siderați ca «robi» şi a servi apoi la schimbulă pe prizonierii

dela
turcii
conaus-

triaci, robiţi de turci. Iată actele relative la acestă categorie de locuitori :
Publicaţie la tote judeţele și la Agă

i la Spătar, pentru turcă.

«Dela Divanu Prinţipatului ţării românesci.
Poruncă către ispravnici ot sud...
Pentru neguţătorii turcă ce vină cu firmanuri, aţi avutii porunci date dela
mine feld-marschal-leitnant, că unii ca aceștia ce vinii cu firmanuri să aibă în .

mânile

lori și pașușurile

mele, în care pașușuri cu

deosebire

să poruncesce

d-vâstră, că numai în locul unde este șederea ispravnilor să aibăa se neguţitori,
fără de a nu âmbla prin sate, care ai voie a rămânea numai până când vorii
fărși. negustoria, lori; acumii ami înțelesii, după cumi și însuși cei mai cinstiţi
turci se jăluescii, că o mulțime de turci tugari și alt-felii de Gmeni răi ară fi

fagindii de peste Dunăre și ară fi venindă

aici în ţâra românâscă

făr de nici

unii felă de firmană și s'ară fi ascungândi pe la lăcuitori pîn păduri și în alte
locuri ; pentru care strașnicii se poruncesce d-v6stră, ca să areţi a urma după

poruncile ce aveţi date
turci fugari,

ce mai

dela mine feld-marschal-leitnant

și pe

acelă. felii de

firmanuri, s6ă pașușuri dela mine, să aveţi a-i prinde, me-

teherisindi ântâiii cuvinte dulci, după cumi aveţi povăţuire și să le luaţi armele

dându-se la celii mai de apr6pe comandanti ostășese, ca să-i trimiță la mine,
împreună cu armele
lor (iarit mai vîrtos d-vâstră ispravnicilorii i căpitaniloră

dupe margine forte să străjuiți marginea și turc fără de firmanii să nu lăsaţi
a trece și intra în ţ6ră, dar să urmaţi negreșiti» (1). 1790, Noemvrie 22..
" Tintenberg, feld-marsehal-leitnant, ot Râmnic Filaret, Ion Damaris, Const.
Ptivbeiu,

Dlatei Fălcoianu.

e

- Publicaţie la tote județele şi la Spătar îi „Agă, pentru turcil ce se
coră fi aflândă rămași în feră. -

«Copie întocmai dupe orderulă excelenței Sele feld-marschal-leitnant baron
von Entenberg, care aii dati la Divanuli țării.
Suntemi pr6 încredințați, că atâţii pe la ţâră, câtii și cu deosebire în
orașii în Bucuresci, mai înaintea intrării armiei Cesaro-crăesci în ţâra românâscă
i la vremea când intra avmia și după ce ai intrati, mulți turci, de lScuitorii

ai fosti luați în slujbă şi ântâii
chipii,

că sai

după cumii toţi aceștia ce sunt de

opritii
legea

aici în țâră,
lui

slujba înaltei porți, ai purtatii arme asupra armelor
(1) Cod. No. VĂII, fila 320—321.

Mohametii,

sii
unii

țării

subt altii

crestinesci și ai

fiindii în

căduti

a
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Tobi la noi, cari sunt a se metaherisi întru aseme
nea

tachirisescii pe ai noștri; deci să bine-voiască cinstitalichip, precumii și ci meDivan a face cele Imai
strașnice porunci pe largi,

atâtii pe la isprăvnicături, câtii și la spătărie i la alte,
dregători, ca fiesce-care în ținuturile și în popâre
le lori să cerceteze cu amăruntulă : unde și câți turci se află? să se trimiță
foi la cinstitulă Divană, care
dregătorii să aibă a ţinea în pază acesti feli de turci,
sâi să se lase cu îndestulată chezeşie, ca când vorii fi ceruți să se dea,
ca să se pâtă da la comisionulii schimbării de robi; numai pohtescă pe cinsti
Divani, ca îndată ce va
veni foile de pe la judeţe şi dregătorii, să facă ună tulăcatast
ihă de tâte și să ni se trimiță». 1790, Decembrie 9. (st. n.)
Lintenberg, feld-marschal-leitnant.

Dela Divanulă Prinţipatului țării vomânesci,

Poruncă către ispravnici, ot sud...
«După coprinderea mai susii ar&tatei poruncă, poruncesce
Divanul să aveți
a urma întocmai, de care asteptămii fâr de zăbavă respun
să cu fie anume» (1).
„1790, Noembrie 29.

Entenberg,

felă-marschal-leitnant,

„Joan Damaris, Alarchelie,

ot Ttâmnie „Filaret, Radu

LĂXII.

Slătineanu,

|

Hdilitatea sub Coburg.

Ocupaţiunea austriacă făcu Gre-care bine, dâră în
direcțiunea
edilităţel. Pentru prima dată se gândesce guvernulă
țărei la regu-

larea
orașe

piețelor publice, la curăţenia și pavarea strade
loră din alte
decâti Bucurescil. Acesta grijă este energică, ma!
alesă spre

finea anului 1790, din .causa bâlei ciumei, care ameni
nța țâra, la .
acestă dată.
Acestă curățenie a orașeloră, în interesul igienicii, cumă
și mă- .
surile de luat cu referință la tăierea viteloră, le aflăm
u în circulara .

Divanului, către tâte 17 județe, din 6 Aprilie 1790.
Se otărescu pedepse bănesci dela, contravențiuni, în folosulă casei
spitalului. Dămii

în note actele relative. (2) Eată_ ordinul relativ la
Bucuresci:
"(1) Cod. No. XVIII, fia 328.

(2) Cărţi la 17 judeţe pentru curățitulii ulițeloră de
prin orașe.

-

«Fiind-că curăţenia politiiloră şi a oraşelorii, de spurcă
gunde și de orl-ce murdarlicuri și putori, este paza sănătăţei eiuni, de leșiuri, de
de obste, căci aceste
„molipseşcă aerul celii sănătoșă și pricinueşcii b6le; iată
se poruncesce d-v6stră,

406

V. A,

Uarcuil

Dela Divanulă Prinţipatuluă ţării Românesăă. Poruncă către d-lui vel Agă.

«Curăţenia unei poliţii plină de norodii și de alisveriii

are

deosebire

la

“sănătatea obştiei şi la o bună ocârmuire de orânduiala țării (1); iată unii deosebită

lueru

care învrednicesce luare de sâmă la toți! Pentru aceea dară, pr6 bune și

înțelepte orândueli ale mării Sale pr6 Inălțatului Prințipii de Sacsonia
au fostii date Divanului

d-lui;

porunci

în multe

multi trebuinciosii lucru la urmare în faptă,

rânduri

ca și celii

de a se

Coburg,

aduce

mare și celii

acestă

mică

să

strîngă gunoiulii dinaintea casi sale și din curțile sele cu silință să-lii sectă afară

din tirgă; darii fiind-că acestii nizami nu se păzesce, s'aii făcutii hotărîre în
Divanii, ca nu numai cei mici, adecă prăvăliașii, negustorii, rufeturile, mahalagii,

parte mirenâscă, cumii și bisericescă, e. şi boerii toți de obşte să strîngă

dina-

„întea casii s6le de doue ori pe septemână şi să-lii scotă afară din tîrgii, pentru
care s'aii rânduitii hotărire și gl6bă de Dani la cei ne ascultători, iar deosebiti

va metahirisi escelenția sa feld-marschal-leitnant silă cu esecuția ostăşiască straş-

nică în câţii celii

mai

dinteiii va sta atâta

vreme

în casa sa

neslobodii

până

când va fi desevărşită așia curăţenie, care este spre binele de obşte; deci acestă

hotărire, după ce s'aă vestită și s'aii făcutii cunoscută în Divanii spre înțelegerea, fieș-căruia obrazii, iată să trimite d-tale, ca să o faci publică și la t6tă obștea,

cumii și fieș-căruia în parte, la care acâstă trebs și poruncesce Divanulii strașnicii să fii-cu purtare de grijă acumii şi în t6tă vremea, și să silescipe fieş-care ca

să purtaţi

grijă

pentru

târgurile și orașele

acelui

judeţă,

ca pururea

în t6tă

vremea, să fie t6te ulițile grijite şi curăţite, fâr de gunde și fâr de nici un mu-

dalicii, putori, sâii leșuri, ca tote aceste să se se6ță afară din orașii la locu depărtatii iarii să nu se arunce pe uliţă și pe lângă ziduri și uluci; așișderea mă” celarilorii să le daţi poruncă și nizamii, ca să taie vitele la unii locii mai deosebitii,
afară, unde să arunce măruntaiele și spurcăciunile ce esii din trînsele, că mur-

daliculă face mare putdre nesuferită, care negreșitii molivsesce aerulii sănătăţei,
iarit mai virtosă zalhana să nu fie în lăuntru târgului șia orașului, ci afară, la
locu depărtatii; deci la acâstă datorie să faceți supuși și următori pe - fie-care,
iară celii neurmătorii poruncii, să scie, că mai ântâiii area se pedepsi cu tal. 2

a doua 6ră cu tal. 4, a treia 6ră cu tal. 8 şi așia înainte toti îndoitii să se pedepsâscă,

care

acești bani

sunt

să se

pue

la casa spitalului; să se scie, că

ac6stă pedepsă fără nici o deosebire a stărilori să urmeze». 1790, Aprilie 6.
”

:

Cod. No. XVIII, fila 84.

(1) «După raportu d-lui vel Agă, pentru luminăria de câră şi pentru alte
cherhanele de luminări de sei și de săpunii, cumit și boiangii, cari varsă pe poduri putori spre molipsirea acrului și artă că ară fi bine să fie opriți cherhanagiii a nu mai lucra în tîrgii, cumii și boiangii asemenea, s'aii dată poruncă

către d-lui vel Agă, că bună

este

acâstă

socotâlă

faptă, ca să lucreze la mahalale și să le aducă gata

1790, Maii 6.
Cod. No. XVIII, fila 198.

a d-lui și să le urmeze
în

prăvălii

în

spre vîngare».

<S'aii datii porunca Divanului la d-lui vel Agă, pentru lemnele, i fână și
cheresțele ce vinit de vîndare la tîrgii, să pârte gnjă d-lor a veni numai a ]9-
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negreșitii politia să fie curăţită . de apururea ; așișde
rea să orijesci d-ta şi de
alte necurățenii și putori, cari molivseseii aeruli
sănătății, după povăţuirile şi
poruncile ce ai date și mai dinainte pe largii, ca
să nu fie cusurii trebei aceştia
din nepurtarea de grijă şi nesilința d-le» (1). 1790,
Octombrie 23,
Fntenberg feld maschal-leitnant, Cozma ali Ungro- Vlal,
; Dumitrăche Banul,
Joan Logf. Manolache Grădișteanii, Constandin Știrbei
u, Mateiu Fălcoianu, Marchelie ofichial Impărătescii,

„-.

Poruncele date în April nu avură efectele dorite, de 6re-ce aflămi
.
o anafora a boeriloră epitropi, din 3 Mai 1190, arstân
dă modulăde
organizare a polcovniciel poduriloră, atributele acestui
a și beneficiile
lui şi cerândă Divanului readucerea ca polcoviică
a logof. Stoica,
spre a se ocupa seriosi de podurile, adecă pavelel
e din Bucurescl.
In urma acestei anaforale aprobată, de Divaniă, acesta, în
7 Mai
1790 rinduesce pre vel Spătar și vel agă ca mumba
șir pe lângă
curile celea orînduite, să se stîngă ca să nu se mai primâsc
ă îmbulgirea carelorii
“pe uliţe, însă pe podu caliciloră lângă Antim, pe loculă Leurden
cei, de lângă șe„trăresa Fălcoianea, i lângă mănăstirea Mihaiu Vodă, pe
mâidană lână Dâmbo„vița,i pe podu lui Șerban Vodă, maidanulă unde ati fostă
dulapulă. i pe padată
tîrgului de afară pe locală Măinescului, de lână poleovnicu
de
pe loculi Martagiului, iarii pe podulii Mogoşei fiind multe călărași Stan şi
virane deschise,
unde va socoti acolo să fie adunarea carelorii, şi de acesta
să pârte grijă Şi d-lui
vel spătară», 1790, Ianuarie 26.
Porunca ce S'aă făcută în dosulii Anaforalii cpitropilori,. pentru curățitu
lă podurilorit.
o
Dela Divanu I'rinţipatului firii Românesci.
«Obiceiulii care ai fosti, poruncesce Divanulii a se urma și acumă
şi să
„aibă volnicie polcovnicu de podii a sili cu acâată poruacă pe toți
prăvălivșii şi
casnici ca înaintea namestiilorii sale fiesce-care să măture şi se
curețe podu;
aşişderea, poruncesce Divanulă, d-tale vel Spătarii și d-tale vel Agă,
mai ântâră
să poruncesci la toți străjarii mărginilori și vespânti6șiica să dâ:
în seire 1%cuitoriloră ce intră în lăuntru politiei, arătânda-le locurile cel6
orânduite unde
aă a trage fără de a se popri mai multă pe podurile ulițilorii, cari
locuri datori sunt d-lor boerii epitropi să le arâte annme după cumă mai înainte
ai fostă
porunciți, ca, să fie sciute, atâtii aceloriă ldcuitori, câtă şi orășenilorii
politiei, făcânduo acâsta, sciută, cunoscută cu publicare cătră toți de obste, apoi
și lăcuitorii
ce se vorii găsi stândi pe uliţă să fie siliți a trage la locurile cel€
prândujte»,
. 1790, Iulie 1.
Cod. No. XVIII, fila 112,

(1) Cod. No. XVIII, fila 289,
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polcovnicu

V. A. Unecaiă

de poduri şi Epitropia obștescă, pentru ca să repare po-

durile din capitală.

|

lată aceste acte:
Anaforaua dela Docrii epitropi cu întărirea Divanului, pentru care sai
|
orânduiti, polcovnicu de pod logf. Stoica.
Către cinstitulă și marele Divană ală Prinţipaluluiă ţării Românesci. Dela depar_tamentuli, Epitropică Anafora.

«Insciințămi
-xandru

cinstitului Divanii, că polcovnicia podurilor, măria Sa Ale-

Vodă Ipsilante prin

hrisovii

ai

legat'o

împreună cu toți Gmenii stâgului săi, asemenea

Vodă

Caragea, i la măria Sa Mihaiu Vodă Suţul,

“al mării S6le Nicolae Vodă Mavrogheni ; fiind-că

subt

povaţa epitropiei obsteșci

urmeză și la măria Sa Nicolae
precumiă şi la anul

după

cuprinderea,

dintâiti

hrisovelori

epitropia este încărcată cu purtarea de grijăa facerei și meremetului celoră patru
poduiă mari domnesc, de către epitropie să alege omii vrednici de slujbă și
credinciosă, pe care arătându-li epitropia la Domnie îlă cinstea cu îmbrăcăminte de domnescii caftanii, dându-i poruncă de a fi silitorii spre lucrarea și
meremetulii acelorii patru poduri, făcândulii teslimii subt povața Epitropiei îm-

preună -cu toți. 6menii stâgului S&ii, ca numai de epitropie să asculte, iară aceştia
nici o trbă cu elii, sâii cu .Gmenii lui, să nu aibă, vămăindă numai și numai

pentru treba podurilor, ne supăratii fiindă polcovnicu de vre-o cerere de havaetă,

cumii şi Gmenii stegului săii de alte podvedi și lucrări să nu se iae și așiaur-

„mându-se, podurile cele mari totătuna, în curgere acelorii ani, era bune, fără nici
unii felit de stricăciune, iarii dela alii doilea an ali mării S6le Nicolae Vodă Mavrogheni, ne mai urmânduse orînduiala hris6velorii și polcovnicia podurilori făcânduse făr de scirea Epitropici, prin felurimă de gerimele, cu dare de havacluri,
nică ună felii de lucrare nu Sai făcută la lucrarea și meremetulă, qiselorii poduri
mari, rămăindă suma de podine grămăi pe marginea podurilorii ne puse la

locurile unde era trebuință de meremetă, care podină t6tă ai ars-o ostașii as-

cherlăi, din care pricină a polcovanicilorii de podii fiindii 6meni nealeşi de epitropie, însărcinați cu dări de havaetari şi cu luare de 6meni din stegulii sei,
la alte deosebite posluşanii domnesti,
ai râmasii câte patru podurile cele mari
la o prâstă stare, precumii este cunoscută cinstitului Divanii; pentru care ne
rugămii cinstitului Divanii, ca să bine-voiască a-și păzi orânduiala polcovnicului
“de podii şi a 6menilorii sei după puterea .hris6veloră domnesci, pe alegerea ce
acumii aii făcutii epitropia, să se orânduiască la slujba polcovniciei de podii
Stoica Logt, care este omii vrednici, cercatit și credinciosii la tâte trebile. epitropiei,

aflându-se

slujindii

de câți-va

ani și bine-voindă

cinstitulă

Divanii

a se

orândui acestii mai susă numită la slujba polcovniciei, fiindii de înșine sciutii și
alesă de vrednici, avândii și satele ce sunt podinari ai epitropii, mila cinstitului Divani de a fi nesupărați la alte podvegi, ca să p6tă aduce în Bucuresci

suma podinii ce sunt tocmiți, se vori meremetisi câte patru podurile celea
mari; noi fiindii pentru acâstă tr6bă a obştiei, îndrăsnimii a face în scire cinstitului Divanii, ar&tândi puterea

hris6velorii și în ce chipii se poti îndrepta

po-

durile, iarii hotărîrea remâne a se face cumii D-qei va lumina cinstituli Divan (1)».
1790, Maiă 3,
a
(1) Cod. No. XVIII, Ala

181,
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<S'aii dată poruncă cătră d-lui vel spăt. i cătră
vel Agă, după orderulă pr6
Inaltului Prinţipe, care poruncesce, că după altă
poruncă dela 11 a trecutei luni a
lui Aprilie pentru făcutulă și dregerea podurilorii,
şi celea de prin mahalale şi nu s'aă făcutii nică atâtă celea din tîrgă, câtii
o urmare, pentru care fârte
S'aii scârbită pr6 Inaltulii Prinţipă și poruncesce,
ca să facă de isnvă poruncă,
că făr de zăbavă să se dregă, căci şi eri era să
se întâmple primejdie la 6 cai

crăesci și de nu se va face de acestă dătă urmare, nu

va trece cu vederea Inaltulii
Prinţipii și făr de milă se va turbura asuprăle,
ne mai dânaă ascultare la nici
uni felă de pricinuire şi ce primejdie se va întâmp
la vorii respunde d-lor; ci
pentru podurile celea mari sai dati straşnică
poruncă la boerii epitropi, ca
“fără de zabavă să pue să le dregă, iarit pentru
podurile mici şi de prin mahalale, să pue d-lor pe târgoveţi și mahalagii ale
drege făr de zăbavă şi să se
astupe t6te baltacurile, stândi d-lor Mumbașiri, cumi
şi pentru curăţenia politiei
și măturatu poduriloră să urmeze poruncei, ce are
dată dela 15 ale lui April şi
să nu mai aştepte altă poruncă, ci în tâtă vremea
să. urmeze» (1). 1790 Maiu 7.
«Poruncă cătră d-lui

'vel spăt. ca prin tâte mahala
vorii. fi drumurile stricate să rânduiască zapcil asupra lele să cerceteze și unde
mahalagiilorii, ca cu tufă,
cu fărămătură de zidă, cu cenușă, să se drâgă nâgreși
tii, până afară la câmpă,
că apoi va avea d-lui a respunde» (2). 1790, Maiu
6. (3).
(1) Cod. No. XVIII, fila 130.
12) Cod. No. XVIII, fila 198,
(3) Iată şi alte acte relative la pavelele din Bucure
sci:

<Insciintămii Inălţimei Tele, că zapciuli ce este purtăto
rii de grije asupra
podurilorii, adecă 'poleovniculii de poduri, jălui la Divanii,
cumit că slujitorii ce are
la steagă, adecă podarii, fiind ședători pe afară în sud
Ilfov, nu-i lasă ostașii
ce locuescii prin casele lori ca să vină în Bucuresci
să-și împlinâscă datoria
slujbelorii, la trâba podurilorii, care s'aii stricati neavân
dă cu cine să lucreze şi
cere cuviinci6sa îndreptare la acestea, ca să nu fie el
căduti în vină, că podu-

rile sunt necurăţite și stricate, ci fiind-că aceşti podari este
trebuință a nu lipsi
din slujbă, să bine-vo

esci înălțimea Ta a, se da luminată porunca, Inălţimei
Tele
cătră comandirii ce vorii fi printi'acele sate, ca să slob6qă
spre a-și împlini datoria slujbelori, adecă a fi înșiși ei pe acei podari să vie
să lucreze la trebile
podurilor s6ii cu bani să-și plătescă septămâna la
alți 6meni de aici din Bucuresci ca să lucreze, spre a nu se aduce podurile
Bucurescilor la mai mare

derăpănare și stricăciune», 1790, Februarie 5.
Cod. No.
XVIII, fila 354.

A

<După reportulii d-lui vel Agă, că i vine porunci
adese pentru meremetu
podurilorii și poleovnicu de podi nu-i dă ascultare,
dicândiă că boerii epitropi
are a-i porunci, sai dati respunsă cătră d-lui, că
polcovnicu de podii este su- pusi la epitropie și pentru podurile celea mari
să fie datorii a arsta la epi„tropie, iar pentru celea-l-alte să urmeze obiceiului
a pune pe cei cu case şi
prăvălii să le drâgă>, 1790. April 24.
<Poruncă cătră boerii epitropi, ca după datoria ce
poduri, să fie drese, fiind-că în tâte- părțile sunt stricat aă a purta grijă pentru
e, să orânduiască d-lor
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Reorganisarea spitalelorii dela Pantelimon și dela Mărcuţa, cu
scopă de a conţine până la 1000 paturi?) încă e o disposiţiune a
regimului
«După

austriacă;
orderuli pr Inălţatului

Prinţipă

s'ai

făcută

Pitacii la d-lui vel

polcovniculă de poduri, cu podină dela epitropie a drege podurile cele mari, iar
pentru podurile celea mici, cari sunt datori mahalagiii și prăvălieşii a le drege,
_fiind-că găsescii pricină că nu se găsesce podină, s'ati datii poruncă osebită la
comisia Visteriei a scrie cărți la ispravnici să pornâscă pe ldcuitori cu podină de
vîndare, dar şi d-lor să orânduiască polcovniculi de podii ca să le dâe ajutorii
cu podină de cea veche, ca să drâgă și acele negreșitii, să nu se întîmple vre-o
hata că vorii avea a da semă». 1790, Aprilie 28.

„ «După anaforaua boerilorii epitropi pentru podari ce sunt cu pecetluiturile
comisiei Visterii a fi apăraţi, cu pricină că se supără de cătră ostași,nu vori a
veni la, lucru podurilor, s'aii făcutii poruncă în dosul Anaforalii, că fiindi

sirașnică poruncă dela Inaltulii Prinţipi a se drege

care se rânduesce

podurile

negreșiti,

pentru

Mumbașir zapciii polcovnicescii, ca cu voie fără voie să-i aducă

pe toţi acei podari nesupuși la lucru și se poruncesce și la toţi zapeiii plășilorii să nu se supere mai multii acești podari; așişderea se poruncesce și de
cătră escelenţia sa feld-marschal-leitnant la î6tă partea, ostășâscă, ca să slobode

pe acei podari, a nu le face nici o supărare».
Dela Divanu Prinţipatulul

1790, Maiu 23.

țtrii Românesci.

<D-ta vel Agă fiind-că podulii uliţii care începe dela hanul lui Şerban
Vodă și urmâză la vale până la pârta din susă a curții domnesci, cei vechi, este

forte stricată, câtii se primejduescti
caii și vitele trecătorilorii şi fiind-că podurile ulițeloră mici precumi este acesta sunt datori a le drege mahalagii, ulicerii
şi prăvălieșii câți ședii de rândii pe acestă uliţă și de oparte și alta, Divanul
„poruncesce d-tale, ca să pui pe toţi mahalagiii, ulicari și prăvălieşi, câți ședii pe
acestă uliţă și pe de oparte și pe alta, rânduindii zapcii asupra loră, ca să-i silâscă a drege acestii podii negreșită, precumi trebue, de temeii, iară de vori
pricinui că nu ai chereste și podine, Divanu este pliroforisitii, că cherestea

au începutii a veni la târgii do vîndare din destulă, precumi şi astădi vineri
ne-amiă însciințatii că aii veniti de vîndare din destulă la Tirgu-de-afară, de unde |
poti să cumpere din tîrgi şi să Ar6gă podulii negreşită». 1790, Octombre 23.
Dela Divanulă

țării Românesci. Poruncă

cătră d-lor epitropi.

«Podulii din porta de susi a curţii vechi peste apa Dâmboviţa și de rîndii

până la conacul d-lui Ministru Erbet fiindi fârte stricată, vă poruncesce Divanu
să aveți a/lit drege, la care să orânduiţi pe polcovnicu de poduri şi tâte locurile

stricate să le împliniţi și -să le întocmiți și să nu rămâe mai multă stricati»,
1790, Octombrie 25.

.

Cod. No, XVIII, fila 292,

|
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Vist. ca să orânduiască a se face celea trebuinciâse
unulă la Pantelimon și altuli la Mărcuţa, în care pentru două spitaluri mari,
să încapă câte o mie 6meni
„Şi de urmarea și începerea ce

va face să ar6te Divanului, ca să reportuiască pr6
Inaltului Prinţipii, care acelea să se cisluiască
pe judeţe după misura ce va da
polcovnicu de ingineră(1). 1790, Martie 1.

In Mai 1790 se construesce casă de spitală
și la Bănesa, cumă
probeză doue acte, pe lângă spitalul esistentă
dela Colţa (2).
De aceste spitale îngrijesce încă Epitropia obștâ
scă.

De acâsta și continuă a fi îngrijite Și podurile mari din
Bucuresci.

Aduserămi mai susii câte-va ordine relative la
podari şi polcovniculi
de poduri, sub administrarea austriacă. Podur
ile mici se repară de
prăvăliași și proprietarii de case din stradele
laterale. Ingrijirea de
podurile de pe Dâmboviţa
(3) și de măsurile de apărare de foci nu
(1) Cod. No. XVIII, fila 40.

(2) «Se vede acâsta din nota d-lui sinioră Marchelie
ofichialulii Impărătescii pentru stufulii ce se găsesce de vîndare la mahala
gii și pe la sate, că certi
preți nesuferită și trebue la spitalulii ce se face la
Bănâsa>. 1790, Maiu 29.
«Poruncă către comisia Visteriei a rândui 60 care celea
trebuincise Ia spitalulii ce se face la Bănâsa, care care să nu se supere,
nici să se ie la alte

podvâde și angarii; pentru a fi cunoscuţi să li se dâe pașușu
ri dela comisia Visteriei şi dela escelenţia
sa gheneralulii». 1790, Maiu 29.

Cod. No. XVIII, fila 173.

<Poruncă cătră părintele Zehno Arhiereulii epitro
pii m-rii Colţii, fiind-că
Sail orânduiti la spitaluli monăstirii doftorii
d-lui
şi mai nainte, ci să fie însciințatii și pe d-lui să-l șătrariulii Ioan, care ati fostii
talului, dându-i orânduita 16fă de tal. 60 pe lună». cunâscă de doftori ali spi1790, Iunie 17,
Coa.
No. XVIII,

fila 204.

(3) «<Fiind-că s'aii făcutii cheltuială din

porunc

ă la cele trebuinci6să tacâmuri de trâba focului, i la meremetu caselorii Divanu
117, care cheltueli fiindii că sunt pentru a obștei trebui lui tal. 2459 şi bani
nță și folosii cu care nu
se îndatoresce cămara Impărătâscă a o respunde
; Divanulii poruncesce d-le sard.
Arbut, ca unul ce ai fostii și mai nainte la cislele
de cheltuelile oraşului și
lefile Neferiloriă,

ce
urmândiă, de împreună
acâstă sumă de bani,
d-sale vel Agă, să-i
Impărătâscă de unde

să plătea de rufetuli Bucurescilor, după acea
orânduială
cu starostea de negustori, să cislueşci cu drâptă orândn
ială
cari bani împlinindu-se cu zapeialicu d-sale vel
Spătar, i
faceţi teslimi la Visterie, ca să se pue în locii
la cămara
s'a luati de s'aii cheltuiti și să aibi d-ta sărd,
Arbut, i

d-ta staroste a arăta cisla ce veţi face, la Divanii». 1790,
Martie 1.

Cătră Hagi Chiriac starostea, pentru a împlini
banii după cisla ce sai făcută.

„„«Pentru cheltuelile ce s'aii făcută la cele trebuinci6se
tacâmuri ale focului .
i la meremetu casei Divanuluiși la alte trebuincidse, care s'au
cisluită pre bres- .
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sunt uitate sub

regimul

ocupaţiune! austriace; spesele pentru

ele ȘI:

pentru reparaţiunile la casele Divanului, le plătescii însă rufeturile.
In Mal 1790 sau strămutati la turnul Colţei «foișorulii de
focit> unde mal fusese și mal înainte (1).
Unii obicei vechiii nu se perde sub Nemţi: cefa masalagiilorii
continuă a av6 călare... Câte solemnităţi, âmblăni n6ptea. şi chefuri
nu au fostii luminate de acei masalagil, cart pe lângă scutire, aveati

„drepti și la 4 rînduri de cisme pe anu(2)!

Ă

lele din Bucuresci după pitacu Divanului dela Martie 1 şi intrândii și sfintele
dile ale patimilori și ale sfintei învieri, aii fostii porunea Divanului dată ca să

nu se supere nimenea întraceste dile; acumii dară, după septemâna acâsta, paruncesce Divanulii să se iae împlinirea acelorii qile în bani dela, fie-care, pentru care
i se dă ajutorii pentru acâstă trâbă pre Ioniţă cupeţ negustorii dintre lipţcani,
1 pe Hagi Anton Blănariu dintre blănari, i pe Hagi Nedelea dintre bogasieri, după
orânduiala ce ai fostii mai nainte, ca să aveţi a face împlinire dela tâte breslele
și dela toţi, după cisla ce aii făcutii, cari bani împlinindu-i să aveți a-i face teslimii

la visteria țării, de unde s'aii luatii banii de s'a cheltuiti, fiind-că nu este da-

"târe cămara Impărătâscă a respunde cheltuelile acestea ce s'aii făcutii la trebile

politiei țării; deci se poruncesce d-tale vel Spătar i d-le vel Agă, să daţi ajutorulii cel cuviinciosii cu zapcii şi Gmeni orânduiți din destui, cari să ămble a
. face taxilii baniloră dela fieş-carele». 1790, Martie 26.
Cod. No. XVI, fila 79.

Dela Divanulii Prinţipatului țirii Românesci,

«Pentru podulii de peste
primind porunca, Divanului, să
facă parmaclicuri de stinghii pe
face vre-o primejdie vitelorii și

cumi şi meremetu

1790,

apa Dâmboviţei, care cobâră
aveţi a 'orândui pe polcovnicu
amândoue marginile pentru
trecătorilori acumii în vreme

găurilorii și podinilorii

Decembrie 3.

către boerii epitropi ai obștei.

stricate

de acilea
|

către Mihai Vodă,
cu podarii, ca să
sprijinâlă a nu se
de iarnă pe îngheţ

să le întocmiţi».

Cod. No. XVIII, fila 390, .
(1) «Cătră d-lui vel Agă, că s'aă cetitii raportulii d-lui pentru foişorulii de focii
în care sunt paznici pentru întâmplare de' foci, cumi că sai slăbită și paturile
de susii s'aii stricată şi pentru ca să nu se întâmple primejdie cere a avea voie

să mute

paznicii la Colţa, unde

aă fostii și mai nainte și este și mai înaltă;

i sai dati respunsă, că de sunt numai paturile stricate, să puie 6meni să le
drepă, ca să se păzâscă totii acolo şi acea, puţină cheltuială ce va merge la acelii
pată va areta-o întralte cheltueli, iară de este de susă până josii slabi, să aibă

voie a muta paznicii de focii la Colţa și să reportuiască Divanului, ca să se că-

puiască şi pentru acelă foișorii a nu se face vre-o primejdie».
Cod. No, XVIII, fila 147,

1790, Maiu

15.

(2) «Poruncă cătră comisia Visteriei, după porunca Inaltului Prinţipi pentru
vameșii dela Câmpina, că din banii ce sunt să de la căminaru Moscu ari fi

-

A

:
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O altă mâsură de edilitate, dar menită a produce unii
venită,
din strafurile otârite de 3 și 6 galbeni, este acea ce
împune neguțţitoriloră cumperarea de măsuri cu marca țărel, fabricate sub
controlul
Divanului. Eată acestă document din 9 Iulie 1790:
Dela Divanuli Principatului țării Româneşei. Poruncă cătră
d-luă vel Spătarii.
«Fiindii-că apururea se jăluescit atâţii ostașii, cumii şi noroduli
i de obște,
cumi-că cârciumarii ce vindii vinuri și rachiuri, după ce-și
iati preţul acelii
drepti, care este hotâritii delă Divanii, cu folosulă câştigului
lorii, fără de nici o
pagubă, apoi nu vîndă cu oca dreaptă, ci fiindă slobodi, în voia
lorii, cu măsuri
neînsemnate și necunoscute, faci feluri de meşteşuguri și viclenii
cu înșelaciuni
la ocale, vîndândii cu măsuri mai mici, din care se pricinueșce
pagubă la tâtă

partea ostășescă, cumii și la totii norodulii de obşte, şi cu acesti mijlocii
nici
nartuli vinului nu se păzeşce și întru înzadară este nizamulii ce sali
datii la
prețul vîngării
cândă măsurile nu sunt drepte, deci fiindă cu cale a se pune
și acâsta la orânduiala cea cuviinci6să spre a av6 cârciumarii măsuri
însemnate şi
pecetluite cu semnulă Divanului, ca unii lucru ce este pentru
trebuința și drep-

tatea de obște a totii norodului, după cumii și la alte politii din ţările

europeneșci să urmează, nu ca să mai mărească ocalele din dreaptă
măsura lorii cea
obișnuită, care este a ţării, următâre din ceputii și până .acumii,
adecă ocaua
drâptă de patru sute dramuri, ci ca să nu se .facă înșălăciune
și vicleșuguri la

acelea drepte ocale a vinde cu alte mai mici măsuri, înșălândă noroduli

i; iată
dar din porunca Divanului s'aii făcutii măsurile celea cuvinci6
se ale țării de
her albu, pecetluite cu semnul peceţii Divanului, cari sunt
drepte și întocmai
la dramuri, adecă cea dintâiii oca dreptă de dramuri patru sute,
jumetatea de
dramuri două sute, litra de dramuri una sută, și cindâcă de dramuri
cincideci,
care ţi să dă d-tale pentru cârciumile ce sunt în mahalaua,
ținutului spătării,
spre a le împărţi și a da la toată cârciuma de obşte câte patru
de acestea, făcându-le teslimii

în mânile

cârcimarului, dela carele

vei lua

d-ta

cheltuiala
acestora pentru câte patru, tal. doi şi un ort, care bani să-i
aduci d-ta toți
deplin pe suma ocaleloră ce primeșci, ca să se dâe de unde
s'aii cheltuiti, cu
care aceste măsuri să aibă a vinde toţi cârcimarii, fără de a
nu se cuteza să
facă vre-o schimbare acestorii măsuri, sâii a vinde cu altele
ce nu vorii fi pecetluite cu semnulii peceții Divanului, iară carele se va prinde
în urmă că nu
opriti cea ce se face la păcura masalalelor, ca acei bani
se întorcă dela
Visterie d-lui căminarului și se va ținea în s6mă, ci dar să săurmeze
poruncii».
1790, Maiu 20.
o
Cod. No. XVIII, fla 153.

«După

reportu d-lui vel Armaş, pentru obiceiul
lagiiia li se da de patru ori într'ună an cisme și acumii nuce aă avută masa=
li se dă; s'aii dată
Tespuusii la

d-lui vel Vistier, ca să cerceteze și deva fi avută cu
adevărată
acestă obiceiii vechiii, poruncesce Divanulii să li să pună
în orinduială obicelulă
ce aii avută, ca să li se dea». 1790, Noembre 22,
"Cod. No. XVIII, la 320.

,

MU
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_

vinde cu acestea misuri drepte, unulii ca acesta să dee șese galbeni împărăteşcă, şi se va închide prăvălia sei cârcima acea, cu hotărire ca. nici odată în

urmă să nu se maj facă alisverișu și vindare întrânsa; ci darii după ce vei face
teslimă acestea măsuri, să publicueșci totii de odată întru o vreme nizamulii
acesta la toți de obște, ca să şcie fieş-care cumpărătorii a cere dela. cârcimarii

să-i vînqă cu ocaua cea pecetinită, iar care cârcimarii nu va vrea, îndată să
vie cumpeărătoriulii la d-ta, să de de șcire, spre a se urma hotărîrea ce arttămă mai susii, pentru care se va face în urmă osebite cercetări pe subt cumpătă de a pune în mână pe unulă ca acela cu însăși ocaua acea nedrâptă și

schimbată, asemenea

și la toți vendătorii

de untiă-de-lemnii,

oţetii,

rachiii, să

aibi d-ta a da măsurile aceste pecetluite, de care așteptami și pentru aceștia
asemenea foae de câți sunt la numără toți pe anume» (1). 1790, Iulie 9.
Entenberg, feld-marșal-leituant ; Cozma ali Ungr.- Vlah.; DMerchelius, oficheal
împerătesci ; Manolache Grădiștinii; Costandin Stirbeiit.

Asemenea poruncă ca acâsta s'ai făcută și la d-lui vel Agă.

Dăm în note aci și altele documente relative la me&suri, ocale, coturi
etc. din Sept. și Noemb. 1790(2).
(1) Cod. No.

XVIII,

fila 225.

(2) Poruncă cătră boerii epitropi pentru colturile de pe la păcăli.

«Fiindi că s'aă înștiințată Divanul, din jălbi, cumii că cei ce vîndii marfă
cu cotulă în Bucureșci, prăvălieși, ovrei și bucureșteni, înș6lă norodulii de vîndii

cu coturi nedrepte, mai mici din măsura lori şi mincin6se, care pricinuescii
multă nedreptate și scumpete, pentru care fiind că coturile celea drepte cu

care trebue să vîndă fieş-care prăvăliași, sunt șciute și cunoscute, însemnate cu

semnulii cămărei Domneșci și date întradinsii pe la toți prăvălieşii, care acel6 se

văd că le-ai ascunsti și faci vindare cu altele, se porunceșce

dată după primirea aceștii

porunci, fără de veste și cu

mijlocii

d-râstră, ca înpe

sub

cum-

pătii să cercetaţi întradinsă pre la prăvălieși ori-care va fi, ca să puneţi în mână
de acel€ coturi mincinâse cu care înșâlă norodulă, şi numai decâtă să înșciințați Divanului.» 1790, Sept. 6.
Carţi la 12 județe și la Bucureșci pentru a se împărți coturi
marfă. Divanulă principatului ţării Românesci.

«Pentru ca să se urmeze

dreptatea

de

obște la vîndarea

la cei

ce sândii

mărfuriloră

cu

cotu și să nu se înșele mai multi norodulii de câtre vînqătorii mărfurilorii,
care

sai prinsă cu coturi schimbate și mai mici

din mâsura loră, Divanul cu s0-

cotelă de obște urmândii și obiceiului ce ai fostii, aii făcutii coturi drepte
de
henii cari saii pecetluită la amândouă capetele cu semnulii peceţii Divanului
şi
s'aii dati ca să se împarță la toți, oră câţi vîndă ori-ce felii de feliurime
de

marfă cu cotulă, atâtii aici:în

tâtă politia Bucureşcilorii,

cumii și pe afară în

tâtă țera, de obște, nu numai la negustorii pămenteni, i străini, ci și la brașoveni și

la ovrei, fără de nici o deosebire,

ca unii ce aici în țeră negustorindu-se, sunt

Li

Iszonia Homâsiond

.
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Un câștigă reali avu țera, sub regi
mulă austriacă, din grija mai
mare pusă pentru a face praclicabile
drumurile mari Și de a se
datori aşi. vinde marfa cu cotulii țării care
se urmâză la obște, pentru care cotari măcariă că în vremea Doinailoră obișnuitii
era de plătea negastorală un galbeni, .
dar Divanulii făcâadi ușurare și scădere dintra
acesta ce era obișnuitii, orândneșce cu hotârire de obște a se lua numai
câte 60 parale de cotii, și fiindui
că pricina a două coturi ce obicinniaăi prăvăliezii:
de ţinea până acumă, unulii
adecă mai mare pentru ună felii de marfă,
era o lesnire a se înșăla norodulă
prosti ce nn av€ șciința a măsurii coturiloră,
Divanul ai rădicatii de toti acel mai micii cotii și orândueșce, că numai
unii cotii să fie la tote feliurimele
mării, cu care acela să vîndă negustorii
dreptă acea orândueșce Divanu pe — ca latâtătoţimarfa lorii, și să-și ice prețul ;
de obște să de cotit de herii
pecetluitii cu pecetea Divanului, și să ide
dela fieşi-care câte 60 de parale, 'și
împărţindi aceste coturi nouă, să strîngă dela
toţi pe celea vechi, după obiceiă,
ca să nu rămâe mai multă a metahirisi eu
acelea vre-o înșălăciune, după care *
acesti nizamii porunceșce Divanulii

tuturori negustorilorii de obşte a fi următori, și fieși-care cu acestii cotit să-și vînqă totii
felulti de marfă a lorii ca celii
ce se va găsi cu
alti-felii de cotă să şoie că se va pedepsi.»
1790, Octom. 21.
Dumitrache Ban, Loan Logf., datei Tăleo
iană, Marcheliuş,

Cod. No. XVIII, fila 288.

|

Publicaţii la Aga și la spit. și la tote judeţe
le,

«Primindii

porunca Divanului, să aveţia face catastihă
de câți vîndii marfă
cu cotulii în târguri şi în totii judeţul
acela, veri pământeni, veri străini, veri
ovrei, veri Braşoveni, veri care vinde
scrisă numele lori și numărulă ; așișd ori-ce. felă de marfă cu cotul să luați în

erea să făceţi catastihă de câte cârci
cu
și câți viudetori de unt-de-lemnii sâă umi
oțetă,
care vîndă cu măsuri de ocale în totii
județulii acela, prin tîrguri și pretu

vîndare

de vint, î rachiă, cumă

tindenea ? pentru toţi făcândă catastihii,
să trimeteţi Divanului, carele aştâptă
aceste
fără de zăbavă.» 1790, Octomvre 11.
,
Insă în Bucuresci sai scrisă numaţ
pentru coturi.:
9 porunci pentru a se împărți ocale
pe afară în județe, Dela Divanuli,
princi=
o
patului țării Românesci,

«Pentru ca să se urmeze

dreptatea la vindarea vinului și rachiului,
untă
de lemnii și ori-ce cu măsurile celea
drepte şi obișnuite ale țării, iată
hotârirea ce ai făcută Divanulă încă
după
dela trecuta lună lui Iulie 9a acest
îmătorii anii prin cartea iscălită- de tâtă
ui ur
obștea Divanului, făcându-se ocale de
fieră albi, și pecetluindu-se cu semn
ulii peceții Divanului, după măsura,
adecă ocana de dramuri 400, adecă
țării,
patru sute, iată după cumiă şi aici
untru poliției Bucurescilorii s'aii urma
în lăti, să trimite și afară la județe omuli
i Divanului, anume, carele să aibă a da
la
untă de lemniă, oțetii Şi orl-ce. băutu toți câţi vindă rachiii, câţi vîndă vină,
ră, câte uni tacămi de patru ocale
, care
este una de dramuri patru sute, alta
jumătate, de dramuri două sute, altă
litră

4i6

Y. Â. Unecură

construi poduri pe apele de pe căile mari. (1) Negreșitii aceste lucrări se
făceaii toti prin requisițiuni impilătre, dar celi puţinii totii se mai
folosi și țâră din acele requisițiuni. Principala cale îngrijită, intre

Muntenia și Ardeală, fu acea dintre: Ploesc-Câmpina-Timișii.

Dămii

de dramuri una sută, și alta de cincideci dramuri, veri prin târguri, prin oraşe,

prin sate, pe la

la toți ori câţi

drumuri, pe

facă

vînqare

la cârcime

petutindenea

megieşesci,

boeresci i mnăstiresci,

și în totii locul,

şi

datori să fie de

obşte a primi aceste măsuri, ori străini, ori pămînteni şi a vinde cu dînsele, penînu care aceste câte patru are a lua doi lei și unu ortăi vechiii, iar mai multă
nu, că se va pedepsi; deci se porunceşce d-vâstră ispravnicilorii ai judeţului să

daţi ajutoră la acestă, orînduindii unii slujitori de ai d-vâstră, de- împreună cu
orînduitulii Divanului să âmble să arăte tote cârcimile din judeţii, cumii şi pe

alți ce vîndă cu măsuri

de ocale

spre

a se da la toți

măsuri

drepte,

căci in

- urmă are să se cerceteze, și de se va dovedi că nu s'aii arătatii la orînduitulă
Divanului toţi acei cari vîndă cu măsuri, ca să li se dâe măsurile Divanului
şi că nn urmeză a vînde cu acelea, veți fi învinovăţiţi; așişderea vi se porunceșce,
plaii
tuia,
arăta,

atâtii d-vâstră, i zapciilorii de prin plăși, i căpitanilorii, i vatafiloră de
și altoră slujbași, să daţi totă felii de mână de ajatorii orînduitului acesca să potă săvîrşi trâha cu lesnire, supuinăii negreşitii pe cei ce se rori
cu împotrivire.» 1790, Noem. 5.

Entenberg, feld-marşal-leitnantă, Rămnic-Filaretă, Dumitrache Bani, Ioani

Damaris, Dlanolache

Grădișteană,

Cod. No. XVIII, fila 307.

Mateiii, Fălcoiani, Darchelius.

(1) Brudina pentru trecerea pe poduri servia, atâtii statului, câtă și particulariloră, pentru întreținerea podului. Ac6stă brudină nu o plătescii nici ostașii

nemți, nici podvodarii lori.

Dela Divanulă principatuhă țirii Românesci, către isprarnici ot. sud, Jlfovă,

Vlașca, Oltă, Buztă, Prahova, Ialomiţa şi Argeșă.

<Să sciți că la transporturi cu trebuințe ostășesci, cumii zaharele şi altele,
cumi și dela ostași și 6meni împărătesci nu are a se cere nici o plată la tre-

cerea podurilorii peste apă, nici de către stăpânii moșiilorii, nici de către cumpărătorii veniturilorii aceloră, poduri, nici de către căpitani si podari, pentru

care Divanulii v5 poruncesce strașnicii să însciințați de

acestea la toți, ca să

nu se cuteze nimenea din cei ce aii poduri peste ape, a face vre-o supărare cărănșiloră cu acesti felă de transporturi, spre a le cere vre-o plată de trecătore,
nici să le facă podatii dintr'acâsta pricină vre-o zăbavă la trecere, căci nu nu-

mai unulă ca acela va întârce îndoitii și întreitii, ci încă se va
1790, Iunie 13.
|

Entenberg,

gheneral-feldmarșal-leitnantă,

nenă, Domnici Pilavetă, Dlarchelius,
Cod. No. XVIII, fila 195.

Dimitrie

Bani,

şi pedepsi.»

Răducani, Slăti-

aa

«Către comisia visteriei după notă d-lui cinstitului obers-leitnanţă fon Eli-

Îsronza RomâsLonă

în notă (1) “actele din

30 Ianuarie

1790,

-

5 Maii,

di?

23 Iulie,

7 Sept.,

șerii, proviant-maisterii, pentru drumurile și podurile
ce cadit dela Focşani până
în Bucuresci, mai vârtosă pentru podulii dela Molpov
eni, ca să facă fără de zăhavă întocmirea și dregerea loră, pentru care acesta
s'aii mai dată în multe
rânduri porunci către comisie, și să facă cumi mai
în grabă, ca unii lueru ce
este de mare trebuință.» 1790, Maiii 27,
Cod. No. XVIII, fila 167,
Pentru podulă dela Moldoveni S'a mai scrisă deja
în Aprile.

Pentru podă

dela Moldoveni sud Ialomiţă i pentru dregevea drumunriloră.

«După orderulii pre Iuălţatului Prințipă, astădi, la Aprilii
patru, s'ati făcută
poruncă la ispravnici Ialomiţii, ca să facă podii stătător
iii la Moldoveni, porun=
cindu-le ca cu grabă să se facă și să drâgă și drumuli
i bine, care stati trimisi
cu lipeanii întradinsti la April 5 dimincța, și osebită
poruncă sai făcută şi la
ispravnicii Ilfovului, ca să drâgă drumulă ce cade
într'acesti județii.> 1790,
Aprilă 4,
Cod. No. XVIII, fila 82,

”

«După reportulă d-lui vel vist, că după Însciințarea
lui Nicolae Andronescu, ce este asupra podurilorii ot Cășciore, că n'are
cujnițe de ajunsi, s'aii făcutii poruncă la d-lui vel armași ca să proftacsescă
cujnice negreșitit'» 1790,
Februare 20.
|
i
Cod. No. XVIII, fila 32—54,

.

(1) Către Prinţipă, pentru Ionă sin Manole,
cAmii

înțeles luminata porunca a Mariei Tale ce ni-se dă
pentru Ioanit
sia Manole, carele în dramuli Timeșului ai făcutii cârciu
mi
în
care
va să pue
vinit și alte trebuinci6se

pentru conacu călătorilorii 'ransilvaniei ; pentru care
să
dea Divanuli păruncă a nu fi supărat de vamă, nu
lipsimi cu plecăciune, a, însciința Mariei 'Tale, că pentru acâstă pricină dândă
stăpânul
- moşiei
ii jalbă Di" anului, ami reportuitii înălțimei tale -cum-că Divanul
ii ait socotitii pentr ca
să nu-și piargă nici stăpânulii moșiei stăpânirea aceea
ce are asupra pământului
săii după dreptate, și nici acesti jaluitorii care aii
apucatii de aii făcutii cârcimele să nu se .păgubâscă întru nimici, să: bine-voesci,
Maria Ta, a ne porunci
ca să. punemil. pe stăpânulă moșieisă plătescă nu
numai cârcimele pe câti va,

îi cheltuiti până la unii baniă, ci și vinuri, feni, orzii: și
ori-ce

va fi adusă să
le plătescă cu. prețulii. acela ce arii fi pututii vinde
cu folosulii lui și să remâe
cârcitimele la stăpânulti moșiei; pe carele să-l îndato
râscă Divanulă a purta
grije de-a avec tâte cele trebuinci6se drumului pentru
odihna "călătorilori, la
care răspunsit cu plecăciune rugămii pe Măria: "la,
să bine-voesci a o priimi
acâstă, pentru ca să nu se facă nici stăpânului moşiei nedrep
tate cu a-și pierde
Pământulii scă, nici paguba celuia ce ai făcutii cârciu
mele acestea, întru nimici
şi va fi îndatorată stăpânulti moşiei a ave tâte- cele trebuin
cidse pentru odihna
călătoriloră:> 1790, Ghenarie 30.
Cod. XVIII. fila 350—351,

Iatoria -Româniloră de V, 4, Urcehiă,

TOM. IIL. 230
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185 Noembre

VA.

şi 22 Noembre

Unrenină

1790,

care se ocupă,

călet, fie de aședare de «lrahtiruvi»
«Poruncă

către ispravnică

ot sud

,

fie de repararea

pentru căletoni pe acâstă cale,

Prahova,

după

cererea

d-lui Fperieşii,

comisareșulii țării, pentru dregerea drumului dela Sinaia, că are însciinţare dela
comisareșulii Ungarii a-ise da pe tstă gina 150 lucrători şi să i-să rânduiască
don sate sâii mai multe din plaiă, se poruneeșee ispravnicilorii ca să se ajungă
eu comisareșuli ungari,ca nici lucrătorii să nu rămâe fără de arături, şi de
urmarea ce voriă face să aibă respunsii Divanulii.» 1790, Maii 6.

Dela

Dicanulă Principatului ţirii vomânesci, către Tiponenulă

Sinai.

.
<S'aii cititi la Divan rispunsulii ce faci pentru unii trachtiră ce este
trebuinciosii a se aședa acolo, cu toate cele trebnincise, întru care arsți, că

pentru trebuinţa călătorilorii: ai făcuți
josit m-rei,

care.aceste

cârciumi

dont cârcime,

poti fi pentru

una din susii și alta din

a conăci cei proşti, iarii cândi

se va întompla a trece alte pers6ne și obraze cinstite, trebue să-i priimeşcă înă-

untrulii

m-rei;

pentru

care

Divanului

aii

socotiti,

ca

înăuntrulii

m-rei

să faci,

cuvioșia ta, o despărțire cu unii rîndă de uluci și în partea despre 'răsăritii unde
este și portiţa de intrati și eșităi cu câte-va odăi până într” acestă parte, scii partea despre amiaqă-di, unde cade și cuhnia cu câte odăi sunt la acea parte să le

deosebeșci cuvioșia ta, cumii dicemii, deschidândii

și o portiță pe unde să aibă

intrarea

şi

şi

eșirea

musafirii,

gătindi

acele

odăi

puindii

cele trebuinci6se

pentru odihna și mulțămirea ofiţerilorii şi altorii pers6ne cinstite, spre folosulii
m-rei, ca cu actsta să se facă și trebuinţa, şi să fie și biserica i mănăstirea
nesupărate ; ci darii acâstă gătire trebue să o. faci, cuvioșia ta, negreșitii și firă
de zăbavă,»

1790, Noembre

22.

Cod. No, XVIII. fila 31920.

Dela Divanulă Prinţipatului. ţării Românesci. Porunci cătră
JMedel. Grigorie Ilrisoscoleo.

ai facemii în scire, că încă de astă-iarnă după bună-venirea ostiriloră erăesci

sati datii în scire, prin ispravnicii judeţului Prahova, la toți stăpânii moșiiloră
din Grumuliă 'fimișului, ca să se apuce să facă cârciumile acelui drumii la 102

curile celea

obicinuite,

unde să așede și tâte celea trebuinci6se de conacii, ca

să găsescă căletorii și 6menii Impărătesci ce mergi și vinii pe acelii drumi, cu
zaharele de hrana ostirilori şi cu alte trebuințe, adăposturi pentru dânșii și

pentru vitele lorii şi cele trebuinci6se, cu plată de bani, cu folosulii și câștigulii

lorii, fără de nici o pagubă,

și ne urmândii stăpânii moșiilorii a griji de acâsta,

aii pătimitii răi atâtii călătorii ce venea din lăuntru și cărăușii ce aducea proviantii, de lipsa celorii trebuinci6se și de iuțimea vremii de iarnă, ne avândii conacii de adăpostire, în câtit unora li s'aii întimplatii și mârte din viforuliice ai
datii întâi; dreptii acea trebuință ai siliti a face Inaltulii guvern o urmare
cuviincidsă la acâsta și S'aii aședatii unii loan Manole cu tovarășulii stii, marchitanii, de ai făcutii cârciume din pagişte cu cheltuiala din cămara crăiască,

unde

ati pusti de tâte cele trebuinci6se pentru odihna și îndestularea căletorilorii;

Îsnohta Rowâxiroii

N
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„All cale îngrijită în cât-va fu c6
dela Focșani la Bucuresei,
i

după cumi să urmeză și până
acumii, dară fiind-că d-ta ai dată
nului pentru eârciuma din valea
jalbă DivaUrsului, ce este pe moşia d-tale,
Dănuindit pen
tru ce să facă acestii alisverișii
pe moșia d-tale altulii, și ai cerut
d-ta și răspungi cheltuiala ce ati făcu
it
tă; Divanulii primesce acâată cerere a o ținea
după dreptatea ce ai, ca o moșie
a d-tale
ce este a d-tale, care nici Impărăţi
tul Prinţipit nu voesce acâsta a
a nici Inalte
fiind-că banii cheltuelilorii ce Sai păgubi, sii a te isterisi de veniturile, însă
făcutii la aceste cârciumi se ceri
cămara crăsscă, după cumii și: orde
acumii la
rulii dela Inaltulii Prinţipiă sati
vanii în doue rânduri pentru acâs
dată la Dita și pe lângă acesta fiind-că
cel co va să
ție cârciumele de iarnă, trebue
de acumii să fiice aședatii spre
a putea căpui
atăti” fenulii celă trebuinciosti de cona

nu trece vremea fânului, cumii şi grăuce ali găti şi ali strînge ds acumii până
nțele și tâte cele-lalte trebue din vrem
lorii să le căpuiască, la care acest
ea
e, cere

Divanul bună încredințare și sigu
ranță dela d-ta că le vei păzi, după
cumi
ă
și numituli Ioan Manole asemenea
este legati la înalta Gubernie; iată
întadinsi să scrie d-tale acestă
la care ceremii vespunsi hotăritii
poruncă,
dela d-ta în scrisă până în cinci-șc
adecă de' vrei d-ta să iei cârciuma
se ile,
tuiți, ce s'aii făcută la cârciumă şi asupra d-tale, să plătesci acumii banii chella împrejmuirile ei, care sunt să se
cămara crăâscă, să plătesci d-ta
dee la
și lui Ioan Manole natura ce va
fi strinsă la
cârciumă, cumii vină, rachiă, buca
te pentru trebaința călătorilorii,
cu prețulii ce
le-arii fi vândută elă, și pentru
ca să fie Divanul bine nădăjduitiă,
fi însuși silitorii, a avea tâte 'cele treb
că d-ta vei
uinci6se pe iarna viitore, cumă:
vină, rachiii,
pâne, fenii, grăunțe şi adăpostire
de odihnă căletorilori și nu se va
face vre-unii
cusuri, să pui d-ta la Divanii, ca
unii amanetă, tal. doue mii să sts
„ca cândă se va face vre-ună cusur
în păstrare,
ii
lipsă de cele trebuincidse, sti pri și se va întâmpla a pătimi căletorii -vre=o
mejdie
din neafiarea adăpostirei, să respundi
acestii amanetii, iar cândii d-ta
cu
aceste nu le vei primi a le face,
atun
mânea asupra numitului Loan sin
Manole, încâtii numai va fi vremea ci va răiarii nu mai multii, pentru că
rezmirăței,
d-ta ai dreptate adeverată, ca unii
moșiei, a le ţinea acestea,
stăpânii ală

dară
trebuințele oștirilorii şi acelorii ce și trebuința vremei reshoiului urmeză a înlesni
căletoreseii pentru oștiri, care este
țării şi bine de obste, ci dari la una
folos
dint'aceste doue așteptămii respunstiii ali
tăritii». 1790, Iulie 23.
ho|
„_.
Asemenea poruncă și la Egumenu Mărg
ineânu, ctimii și la Eguinenu Sivait,
Cod. No. XVIII, fila 235.
:
î
a
<Divanulă ai luată însciințare
a comandantul Sibiului
prin Măria SE pr6 Inaltulă Prinţipă dela EscelenţiSa
, pentru

drumulă ce urmeză
. dela Câmpinu
în susii spre Timiş până la valea
Ursului, cumii că după poruncile
ce li s'a
datii nici ună dresi n'aă făcutii ;
se dă dar de izn6vă poruncă a pune
totii. felu
de silință, ca cu un ciasii maj naint
e să facă totii dresulii coli „cuv
iinciosă la
aceste trebuinci6se locuri, fiind-că
acum este să tr6că oștirea și alte
transporturi
pe acelea drumuri și la fieșcare trece
re a oştirilorii să orânduiască câte unii
tinașii din conac în conacii pent
boeru a întârce 'carele înapoi, iar
alte care . să
se afle înainte de schimbati», 1790
, Septembrie 17

„Cod. "No. XVIII, fila 203,

i

îi
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e

a, Uneciiră

Căile din ditecțiunea Talomilei, spre Dunărea, în vedere cu misearea ostirei în primăvâra anului 1790, at preocupală de timpurii pe

Divanul ţâril. Incă din 3L Martie
Moldoveni de pe Ialomiţa (1).
|

sa

serist

despre

podulii

In Mai se repelă ordinile pentu poduni pe Argeş
peste apele din Illov, Buzeu, Ialomiţa (2).
Deda Dicanulă

Prinţipatului ţevii Românesci. Povuncă
sfintei menăstră Sinaia,

dela

și în genere

cătră Lgumenulă

-

«Trehuinţă este negreșitii atâti pentru ostașii Impărătesci şi pentru Smenit
călători și ămblători în slujba Impărătâscă, ca acia la mănăstirea Sinaia, ce este
apr6pe la hotarulii Ardelului, să se orânduiască unii trahtirii, care să aibă atâta

iscusire și avere ca să pâtă găzdui ofițiri și alți 6meni de cinste; deci Divanulii
protimiseșce pe cuvioșia Ta la acesti alisverişi, catun stăpânii ali moșiei, după

dreptate și iată într'adinsii cu acestii lipeanit și seriemii: de voesci a lua. asuprăți și a. face trahtirulii acesta, cu de tâte cele trebuinci6se și fără de cusurii,
a putea găzdui, cumit dicemii, ofițirii şi alţi Gmeni. de cinste,

să aibi a da

res-

punsulit d-le, trimiţondti și încredințare în scrisii subt iscăliturăți, cumii că vei.
avea purtarea acesta de grijă cu tote cele trebuineiose și îndestulare pentru
găzduire și bună odihnă; care acestă respunsi "li așteptămii fără de zăbavă și
fir a trece iarăși cu tăcerea, că iată vremea este și trebue a se afla în grabă

trahtirulii gătit, iarii de nu, să avemă iarăşi respunsit şi va orândui ciustitulii
gheneralit — comandă altii omă. vrednicii acolea, căruia i se va da totii felulit mână
de ajutorii pentru câștigu lui». 1790, Noembrie 18.
Intenberg, ot Râmnic Lilaret, Dromitrache Dam, Ioan Logf. Mateiu Fa:
cota, Alarchelie,
Cod. No. XVIII,

fila 308.

(1) Cătră comisia

Visterici pentru a se face podu la Aloldoveni peste

Lalomeţa, î a se trimite hierulă colă treluineiosă la Iicrășci,
«Dela April 10 pria luminati orderulă Mărie Sâle pr6 Inaltului Prinţipii,
însciințeză la Divanii, cumii că este trebuință a se face
lomiţa, podii pe vase stătătorii și visteria are datorie a
buinciosti la podu Herășci ocă 200. 6 'Pigani meşteri de
vuncesce Măria Sa Divanului, ca numai decâti să aibă
„pune

la

orânduială,

comisia

trebii în grabă, la aceste
Martie 31.
Cod. No. XVIII,

Visterii

poruncite

să

de

aibă a face

Inaltulii

cu

la Moldoveni, peste Iatrimite fierul celii trehier, 15 podari și popurtare de grijă a se
urmarea:

Prinţipii, fără

şi .săvărşirea

zibavii».

1790,

fila 82.

(2) «Poruncă cătră isprarnică ot sud Ialomiţa, Buzeu și TIfov, fiind-că d-lui
ape meşterulă de poduri, din porunca Mării Scle prea Inălțatului Prințipii,
pentru întocmirea și aşegarea podurilorii peste apele din Ilfovii i din Ialomița și
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XXIII.
Postele. Ispravnicil de județe. Mesuri admi
nistrative. Cutia

a

milelor.

i

Pentru nevoile administraţiunei şi ale

m

oștirei, continuă a esista

menzilurile, dară nu pari! a [i în bună slare.
Oficerii austriacă ici.
dela menziluri cail fără sâmă și serviciului
sufere. (1) Se iâti unele

disposiţinni de îmbunătăţire.

Dazeii, Divanulii le poruneesce ca totii ajutorulii
ce va fi trebuineiosii de salahoră i cherestele, meşteri şi ori-ce
să aibă a le da negreșită şi în orabă fără
de zăbavă să proftcesască cele ce va cere, fiindit
trebă mare și delicată, că de
va scrie că din pricina d-lor nu se pote sevărş
i întocmirea, vorii fi în vină»,
1790, Maiu 12.

Cod. No. XVII, fila 142,
|

<Poruncă cătră Fotache Știrbeiu serd. fiind-că este mare

trebhuință, pentru
podulii ot Prisiceni de peste apa Argeșului a se întemei
a, că este să trâcă arţileria pe acolo și fiind-că după îusciințarea ce ai luati
dela vel Vist, că i ai
datii şi patru 6meni de poslușanie la podii, cumii şi porunc
ă cătră ispravnici a-i
da ajutorii, dela alii cărui venitii este să se folosâscă,
îi poruncesce Divanulii,
ca si pue î6tă silința să-l facă și să-lii întărâscă bine,
tocminâii două vase cu
cheltniala, d-lui şi altele ce va fi trebuință și câtii mai
curândă fâră de zăbavă

să-l săvârpâscă, fiind-eă este strașnică porunca Ioaltului Prinţip
orânduitii și Mumbașir să ste asupră-i să-l săvârșescă>. 1790, ă, la care
Maiu 15.
Cod. No. XVII, Ala 146,
|

sait

(1), «După însciințarea escelenției sale baroni Entenberg
ce. ai tăcută la
ispravnicii Argeșului, pentru aședarea și îndreptarea poștelo
rii,
de dineâee de
apa Oltului și de dincolo

de apa Oltului, staii orânduitii dela Divan — cu
carte către lscelenţia sa, ca dinedee de apă Oltului
, și cei
Oltului, ajungându-se între dinşii să facă ayedarea și îndrep de dincolo de apa
tarea poştelorii, la
care să bine-voiască escelenția sa a, se face acesta bună întocm
ire ȘI așeqare.»
1190, Ianuarie 26.
ii
”

„Inafora la Coburg pentru poste:.
«Din alăturatulii reportii-ce se pune într
„vei înţelege Măria 'Ta supărările ce aii poștele.
„_
Pentra care Divanulit cu plecăciune artă
îndreptarea lori, spre a lipsi aceste supărări,
Tale, ea să nu se prapidâscă și poştele și va

acesta, ali epistatului poştelorii,
i
|
RI
înălțime "Tale părerea sa pentru
prin luminatele poruncile Mărici
av6 și Divanulii mustrare pentru-

zăbava şi zăticuirea trebilorii diu pricina stricăciunei poşteloră.
|
1, D-lorii oticerii, ce suut afară, în cfartiruri, s6ă Guenii d-loră,
âmblândi
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Decă regimulii austriacă întroduse
nerea Divanului,

unele modificări în compu-

cumi

v&durămă,

autorităţilorit. judeţene,

elii lasă neschimbată compunerea

adăogendi

numa! la. acesta, pe alocure, câte

uni <ofichial Cesaro crdescit>. 'Tolii dot isparinici 'administrâză
prin țtră cumii și la Bucuresci, viindii, întorcându-se, pentru treba d-lorii, 'să nu
supere poştele, ci să âmble cu caii d-lorii.
.
..
|
2. Pentru câţi slujbași împârătesei mergit și vinit cu forșpanuri, să nu se

supere poștele, ci să âmble cu caii forșpanurilorii.
|
9. Pentru d-lorii oficerii și ostașii ce sunt -la cfartiri prin satele poșteloriă,

să se dâe poruncă, ca trebuințele ce vorii avea pentru căratulii zacherelei să şi lo
facă cu caru cu boii ce sunt pintre acele sate, iarii să nu oprescă pe postaşii
cari sunt datori a veni cu caii la slujba poștii, fiind-că se prepădescii caii po-

ştii de aici.» 1790, Februarie 9.
Cod. No. XVIII, fila 339.

«După orderulii escelenției sale shenăralii Entenberg ce ai luati îusciințare dela ofichialii ce este în judeţuli Dâmboviţa, pentru satulii Voinescii şi

tăemenele, că pârtă poşta și se supără și de care la căratu zaharelii, și că poş-

tea ce aii fostii la podu Bărbieriului "stai rădicatii, din care se pricinuesce prăpădenie cailoră, neputând ţinea 12 cdsuri, s'aii făcutii poruncă la d-lui: vel

vist. ca îndreptarea ce va găsi
serisii.» 1790, Aprilie 29,
Cod. No. XVIII, fila 118

d-lui cu cale

a se face

să arăte Divanului
|

în

Publicaţii la tote judeţele pentru poști. Dea Dicanulă Principatului țării.
Românesci, Poruncă către ispravnici ot sud.

<Fiind-că Măria sa pre înaltul Prinţipii are hotârire şi poruncă

strajnică

dată -atâtiila Medelniceriu Gregorie epistatulă poştilorii, câtii și la tâte stățiile
dintr'acâstă: țâră, ca pururea să se atle în totii câsulii gata cai aleși, la fie-care
poștă, pentru curieri şi estafeturi, adecă câte 12 cai cu hamuri, ș6se surugii
și
trei căruțe, și fiind-că s'a făcut socotâlă, cum-că de multe ori se va întâmpla
a nu putea epistatulii poştelori să ajungă cu cercetarea ce este datorii a o
face

ades6; de acea Divanulă poruncesce d-v6stră strajnicii, ca în tâtă vremea să aveţi
a face cercetare pe tote septimânile de câte dous ori, pe la poștele ce
se află
într” ali fie-căruia județi și de veți găsi nescai cai lipsă, sâii surugii, sâi
că-

ruțe, îndată, făr' de a mai aștepta altă

poruncă, să-i împliniți

dela

postași,ce
sunt datori a avea caii aceștia de slujbă, căci de se va întâmpla, ferească
Dum-

negeii,

a

se

pricinui

vre-o zătignire, vre-unui

curueriu din pricină

aflati cai, negreșitii vă veţi învinovăţi și d-vâstră întocmai de opotrivăcă nu stai
tatulă poștelorii ; lângă acesta vă mai însciințămii, că nu sunteţi volnică cu episd-vostră
ispravniciloră, precumi nici alți nimenea a lua cai de poşte, și ai dărvari
în-

coce

și în col€;

ci darii vă poruncesce

drăzuiți mai multi a lua cai de poşte.»
God. No, XVIII, fila 202,

Divanulii

și pentru

1790, Iunie 13,

acesta,

să nu

ve în-

Ei
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județulii, cumii se vede și din circulara următâre
ispravnici din tote judeţele, în 22 Aprilie 1790:

adresati acestori

Publicaţii la 12 județe și la Craiova pentru ispracnici, a âmbla
prin județe, iară să nu ședă amândoi la Scaune,
«Fiind-că s'aii însciințatii Divanulii pentru toți ispravnicii de obşte,
cumii
că mai nici o dată nu se mişcă din locii a eşi înșiși prin județ,
atâtă pentru
trebuința ostaşilorii ce se află în județii, ca să căpuiască de celea
ce trebue
să căpuiască, de celea ce trebue, care le sunt orândaite, câtă și pentru
locuitori

să vadă cumi petrecii, despre zapeii şi slujhași, ci amândoi

stati la un locii

și
poruncile și trebuințele ce sunt le trimetă numai cu zapeii şi-cu slujitori
fără
de a, se arăta ci pe la d-lor comandirii și tisturile ostășesci, ca să grăâscă
şi
să pue la cale de trehbuinţele ce sunt şi fără de a tace alte cercetări
pe urma
zapeiilorii și acelorii orânduiți, ci precumii vorii acei zapeii şi slujbași,
așia necăjesci și supără pe ldcuitori cu urmări și cu cereri mai multii
peste -cele
orânduite, pentru interesurile și câştigurile lori; și iarăși la celea obicinnit
e alo
lori de mai nainte ai căqutii zapciiă şi slujbașiii și pe lângă greutățile
trebuințelorii ati şi de cătră dînșii jafuri cu luări mai multă peste cererile
ce sunt cu :
poruncă, și de acesta d-vostră nimici nu grijii; pentru care Divanu
vă poruncesce: fiind-că la totii județu sunteți câte doi, să câutați unulă din d-vâstră
să

aveți toț-dâuna a eşi în judeţii, ca să vă îucunjurați pe plășile şi satele judeţu-

lui, una pentru a griji de - trebuințele ostășesci şi de poruncile ce vi
se dai,
alta pentru ca să cercetaţi urmările şi faptele zapciilorii d-vostră, să ve
pliroforisiți înşivă.de adevărul lucrurilorii, în ce chipii să pârtă și cumii metabiri
sescii slujbele ce li se daii? care acistă datorie să o urmați acumii şi tot-dâun
a:

a eşi câte unulă în vândii, arii să nu ședeți amândoi la ună locii, fiind-că acâsta
este de mare trebuință a vedea înşivă cele ce urmiză zapciii şi slujbașii d-vâstră
şi
cumii petrecii lăcuitorii». 1790, April 22.

Măsuri de încetare a jafurilorii administratorilorii ai luată Divanulii

sub administrația austriacă, de și nu în genere, căci nu voia Coburg să-și”

înstrăineze aci boerimea, care trăia din acele abuzuri. Este uni casti
însă
în care, la 28 Ianuar 1790, vedemii cumi se dă poruncă de Divaniu,
ca
cu <Mumbașir să mergă la Câmpu-Lung să se cerceteze jalba. orăşenilorii din Câmpu-Lungii, de cătră Gheorghe Slujerul ispravnicu ot cu...
Mumbașir dinpreună pentru jafurile ce adecă sau făcută de cătră Sterie

ce aii fostii județii și să aducă însciințare orinduitulii Mumbași împreună
,

și pe pirituli judeţii, ca aici să se facă împlinire, iarii nu acolo (1).
In interesulă bunei orândueli s'a dispusii, în 5 Iulie 1790,

fu-

cerea. unel catagralil de tdte casele, unde:se vinde vinu și în genere

„de cârciume, spre a se veghia

10) Co. No. XVIII, fila 107.
(2) Dea

Divandă

<Judată

.

|

|

Prinţiputului

ce şei primi

asupra lori (2),

d-ta

țercă Romdnesă.

Poruucă

călre d-lui cel spăl,

poruncă Divanului, numai . decâtit să pui pe
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.

ÎN

Cutia îmililorit şi în genere Epitropia obștescă a. fostii bine-v&dută de administraţiă austriacă. Acesti -organii: administrativ, ou de
idilitate, fu

menţinută.

“Veniturile: casei Epitropier:

obștesci

aii fostii

îmbunătăţite. Mal alesi cutia milelor ai primiti adause de venituni,
cumii deja vădurămă, bună 6ră din .venitulii cafenelelorii din Orașe.
Ispravnicil și în genere slujbașii, cumă ami arctat, craii ţinuţi a da
la cutia milelorii o sumă de bani, la <orâuduire». Acești bani nu
pre intrati regulat

provocândi

în casă Și de aceea

Divanuli

expediă . circulare

la respectarea disposiţiunei (1).

vătavu de cârciumnari ca să facă foie anume de câte cârciumi nani sil mici sunt
în totii cuprinsulii plășilori d-tale, de prin mahalale, câți facii vîngarea de vinii?
veri cine arii fi, pământeanii scii străinii? pe tote să le arte în numiri, cu ca-

“tastihi, care catastihii să-li trămiți fă de zăbavă la Divană,

fiind-că are a da

Divanul prin d-ta măsurile celea cuvincidse la vîngarea, vinului, cu care și ei
să se folosâscă Ia alișverișulii lori, darii și dreptatea cumpărătorilorii să se pă-.
z6scă cu bună orânduială, însă trebue săi arăţi d-ta vătavului de cârtiumari, să
scie, că Divanul are a face deosebită cercetare în totă politia DBucuresciloriă, și
care cârciumă, sâii magasie, sâii casă 'cu vingare de vinii mare, sâii câtă de mică,
veri a cui va fi, nu se va găsi arătată în catastihulii vătafului, nu numai elii se
va pedepsi, :ca unii înșelătorii la porunea Divanului, ci pe lângă dânsul va pătimi și acelii cârciumarii; ci darit aşteptămii câtii mai curândii. acea fe, câtii și

pe alţi ori câţi vîndii, ori untii de lemnii, oţetii, rachiă, cu mâsuri, pentru toți
să faci foie.»

1790, Iulie 5.

Cod, No. XVIII, fila 221.

.

.

E

(1) Cârţ lu 17 județe pentru havacu

IE

cutici,

N

«Vi facemii în scire pentru obișnuitulii avactii alti cutiei de milostenie
care sunt orândaițide daii ispravnicii câte tal 50, după hrisovele Domnesci ce
Sai urmatii tot-dcuna, fiind-ca acesti puţinii ajutorii ce făceți d-vostră la cutia
milostenici, este trebuința obștei, cumii și însăși d-vâstră, și Laţi trecutii cu vederea, mai aducându-vă aminte de acâsta datorie, care de asta nebăgare de

stimă

va fi pricănuitâre de: smintelă, în vreme cândii de lume este șciutii câte dări se
da de ispravnici mai nainte, de unele cu ruşfeti, de alți prin sila tiraniei ce sugruma pe toți; iată vi se poruneosee, primindii cartea acesta să aveţi a trămite

acesti ani fâr' de altă prelungire la Epitropie, luiindă adevărință de primire,
câci neurmâudi din proerisis:a vă împliui datoria d-vostră cu 'âcestit puținii ajutoriă, să șciți
că v€ veţi osindi la mai mare strafil.» 1790, Aprilie 6,
-

Cod, No; XVIII,

fila S9,

E

.

.

>=
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„Câteva dile 'apot, cu. ocasiunea
cal austriacesci, Divanul
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uinel. circul
de” aflare
ă! a ninorit

repetă ordinea în .cestiune..-Apol în Decem-:

bre 19, anulă 1790 nouă repelive. (1)
Divanul dela Craiova credusc unii momenlii, că
banii avaetulul

dela cele 5: județe: oltene să-i oprâscă. la: Craio
va. In::19.Maiii. 1790
Divanul dela Bucuresci serie celui din Craiov
a :

«Către Divanulii Craiovei, După

răportulii ce

aii trimisi del'16
a ale lui
Aprilie pentru taleri 50 de pe la ispravnici, ai
cutiei de milostenie,
:ce cerii a se.
opri acolo, s'a dată porunca Divanului, ca să
se trimiţă aică, fiind-că în hrisg-

vele de orânduiala acestorii ani ai cutiei serie să se trimit
ă aici, iarti nu a00l0.(2)>
1790, Maiti 1.

N

_

i

E

aa

a

at

2

(1) Publicaţii

.

Î.

-

m.

e
.

la 12. județe pentru“ doi cui ce că - fugită dela Afuma
ţi și” pentru
acactulă cutiei a-lă rimele.
Dea

<D-vostră ispravniciloriă, vă facemiăîn şcire că la
28

după cariudariu noii, ati fugită doi cai. dela

satii dela

ale lunei. lui “Aprilie,

Afumaţi

din câmpii de
unde păștea, amăndoi caii "nalți de mijlocii, la
tste picerile. potcoviţi cu .potedve
nemțesci, unii calit este vinătă, altulii este murgii
și eomele la amândoi sunt în
drepta, cari acești cai sunt ai lui Daniilă Borșii
Popa dela regimentulii Oros,
pentru care buni bacșiș are a capăta acela la
d-vâstiă să dați în scire la toți de -obşte pentru:Care se va găsi acesți cai, ci
acâsta. Vă mat însciințămii
„pentru avaetuli cutiei, de ispravnicie, pentru care
vi s'aii mai poruncitii, Şi nu s'ail
arătatii dela d-vâstră nici o urmare, căutați de
nu faceţi prelungire, ca să nu vă
Dăgubiţi cu trepede.> 1790, Aprilie:95.
Cod. No. XVIII, fila 114,

e

PE

Delu Dicanulă Prințipatului erei Românesei.

_<Fiind-că d-lorii mai josii numiţi boeri ce
tele judeţe, n'aii urmati a da obicinuitulii avaeaiti stătută ispravnici la: numila cutia de. milostenie după
orânduiala hrisoveloriă Domnesci, care iaste cu
cale și drept. Și. fiind-că cpitropii
cutiei. sunt siliți din porunca Divanului a-și da socotâ
la de t6te aceste venituri
ale cutiei, cară prin report făcur

ă arătare Divanului în serisii, că de la acoşti
mai josii numiţi bhoeră ce se află acamii în Buc
uresci
nică ,-pân? acumii mai pu=
tatii primi acesti bani, după două-porunci ale.
Divanului, ce |i Sail scrisi, se dă
voluicie orânduitului de la Epitropie, carele să
apuce pe fieșce-carele. din d-lorii
cu strînsâre să împlinescă Degreşitii acesți bani
Divauulii și d-vostră numiţiloră boeră, fiiud-că la cutie, pentru care poruncesce
acesti avaetii. este..ohicinuitit “să:
aveți a-l da fără de pricină,
de împotrivire,
căci veţi fi siliți şi cu alte mijlce
a-l da fără voia d-vostră,» 1790, Decemb
re
19.
+
e
a
„ Lentenberg feld-marșul-luitnant, Cosma «l UngroVlahi
i,
Nâmiteu Lilurel,
hadu Slătineanu, Ioan Loyf.; Alunylache Grădiș
teanu, Const, Știrbei, Aulcă Fălcoicnut, Mavcheliusi
|
a.
a
|
,
„Cod. No. XVII, fila 340—341,.
i
i
(2) Cod, No, XVII, flu,

”

a

i

.
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„In 10 Octombrie 1790, sta cerutii dela epitropia obștâscu s6mă,
„generală de gestiunea fondului Casei(1).
|

LXXIV

|

„ Rechiămavea Văjenarilov. Măsuri velative la agricultori
Intru măsurile de administrațiune, de sub guvernul austriacă,
se cuvine a cita și silința ce-și pune el a rechiăma în plaiuri pre
locuitorii fugiţi. In felulit acesta, este. cartea din 4 Ianuarie 1790 (2).
“Cu

circulara

din. 8 April. 1790,

au fostii invilați

săteni! a

cul-

austriacii

nu

tiva pămintuli, al semăna, promiţendu-li-se, că de acumă înainte nu

li se vorii mal lua bucatele

fără de preții. Regimului

ezită de a. pune chiarii Mumbașiri, pre soldații sef, de prin sate, ca

să scotă țăranii la arătuui și semănături.de primăvâră:
”

15 Cărţi la 17 judeţe și lu Dicunu Craiovei, cătră ispraenici, a îndemna pe
locuitori la senănături.

«D-vostră ispravnicilorii ot sud... Sănătate, vă facemii în scire pentru rindulii
semănăturilorii de bucate, că trebuința o cunâsceți câtii esto de mare, spre a

îndemna și a sili pe lUcuitorii

toți de obste,

să iasă cu plugurile

lorii a face

arături de bucate mai cu îndestulare decâtii în alte vremi, ca să potă fi și
pentru împlinirea datoriilor ce ai cătră hrana ostirilorii ce se află în țeră de

pază și ocrotirea lorii de cătră vrășmași și de ale prisosi și pentru alisverișii și
(1) <D-vâstră boerilorii epitropi, care sunteți după orânduiala hrisovelorii
patru la numără, ad. d-lui biv. vel Clucer Costache, i d-lui paharnicul Ni-

colac, i d-lui Div. vel Clucer lordache Colfeseule, ce te-ai fosti orânduitii în loculă reposatului stolnicu Tanache Palade şi d-lui, bir. vel Medel. Stefăniţa, pri-

mind porunca Divanului, să aveţi a
epitropi, ca să vă daţi socotâlă de
cheltueli, împreună
cu tâte pitacurile
tându-se cu deamănuntulă de sfinția

veni
tote
şi
lori

înaintea mitropolitului şi a părințilorii
veniturile cutiei până la ori-ee, i de
seneturile datoriilor, care socotelă căupărinții Arhirei, după orândujala hri-

» s6velorii și iscălinduse să se .aducă la excelenţia Sa feld-marschal-leitnant baron
von Entenberg, fără de zăbavă». 1790, Octombrie 10.
Cozma Ditropolit. Dumitrache Ban, «el Vist., Ioan logf., Aunoluche
deșteanu, Constandin Știrbeiu, Matciă Tălcoianu, Dudu Golescul.

Gră-

Cod. No. XVIII, fila 272,
|
(2) «S'aăi dati cartea Divanului lui Damiau ce ati fostii viătavă, ca să fie
epistat şi Nazir peste vatași do plaiii, la doue plaiuri în sud Buzcu ŞI Să povăţuiască pe lăcuitori a-i strinec la urma, loră șia păzi Nizamuli cumiă se cade»,
1790, Ianuarie 1,
"
-
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câștigul lori întru acâstă vreme, când acumii nu
li se mai iaii bucate fără de
preții, ci' so câștieă şi se folosescii cu preții,
care
:la alte vremi nu-l a şi
când se vorii sili a face arături de

bucate maj îndestule este însuși folosulii și
interesulii lori; dară fiind-că unii din ldcuitori
luindu-se, că nu-i slăbescii și nu-i lasă 'tisturile atiși venită cu jălbi la Divanii Jăostașii ce sunt la fartirură ași
putea face arăturile lori, alții din lăcuitori pote
din lenevirea lori se vori zăbovi şi nu vorii sili la acdstă trebuinci6să
"lucrare a pămîntului; de 'acea: dară,
iată că Măria Sa ghenăralu feld-marschal DrE
Inaltul Prinţipă ati dati porunci
la tte tisturile ostășesci

de pe afară, ce sunt la fartiruri, ca și însuși
și a sili pe toţi casnicii şi familiașii unde se află să fie
la ctar- |
tiruri să iasă cu vitele lori şi cu plugurile lori
la arături de bucat

Mumbaşir a îndemna

e și nu vorii
lăcuitorii mai multă opriți de cătră ostași, nici
ei, nici vitele lorii și rămâne
acumi numai la a d-vostră silință.de a pune
acâstă faptă în lucrare, ca să orânduiți 6meni întradinsii

cate și îndemnândii

taţi de nu faceţi

țării, ci

de a seste pe fieşce-carele

să facă câtă de multă

cusurii la acestă

ir€bă,

cu plugii la arături de hu-

semănături;

dreptii acea

dară cău-

care este cea dintâiii şi mai mare a

mare silință să puneţi, până nu trece vremea
arăturilorii, și faceți pre
licuitori a se îndemna și însuși ei cu tragere de inimă
pentru folosulii și alisverișu lori,
și pentru îndestularea țării şi să avemii respunsit>
(1). 1790, April 8,

O altă

măsură

luată,

sub

regimul

austriacii,

cu

agricultură, fu oprirea de a se da. bârjole la țerini
(2),
PI
II

referință

lu -

"41 Cod. Xo. XVIII, fila 86, .

(2) 22 Cărţi la 12 județe pentru licuitori a
nu decu toie să dee pirjule, și u-i
îndemna la hrana pămîntului, Dea Divanulă
Prinţipatuluă. firii Domânesci, «D-vstră ispravnicilorit ot sud... sănătate
; pr6 Inaltulii Prinţipă oblăduitori
țării prin luminatu orderii Mării Scle dela
3
ale
lui Februarie de acesti anu
1790, îusciințâză la Divanti pentru pânjol
ele
în primăvâră a se da pe la livegi de fânețe ce se obicinuesee îutracâstă ț6ră
şi peste .câmpuri, că lipsa co este
de fenii nu slobâde a se urma estimpi
acestii obiceiii; pentru acea poruncesce
Inălţimea sa a se zătigni accstă urmare
de pârjsle pe la luna lui Aprilie spre
a putea găsi pășune dobitâcelorii, transp
orturilorii, asemenea și pentru holdele
de bucate poruncesce Inălţimea Sa, să
încâpă țăranii a lucra din vreme, ca să
se
facă îndestulare de bucate, căci afară din
crare a pămiutului vorii avea mare câştigii hrana ce-și dobândescii prin buna ludin vîndarea bucatelorii lori la mulțimea oștirilorii Impirătesci ce se află
în ţâră, căci tote i se vorii plăti cu bani
gata cu deosebită urmare dintru

a oștiri
orderu Iuălțimii Sele, Divanul poruncesce lorii otomanicesci. Deci după luminatii
d-vdstră, să faceţi cunoscută și sciută
porunca actsta la toți de obşte

în totii cupriusulii județului aceluia, ântâii
i peutru pârjâle, mai multi pe locurile unde
suut trecătârele transporturilorii și pe
lângă drumuri să nu se facă până la
luna
pășunea lorii fiindii lipsă de fânii; a: doua lui Aprilie spre a putea găsi vitele
pentru holde, să-i. îndemnați pe. toţi
lăcuitorii ţării de ohyte, prin arătări cuvii
ncise, ca .să; se silâscă din vreme a le
lucra și a face

arături cu îndestulare

pentru

binele și foloșulii lori,

făcândă
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V, A. Unecură

„Acâsta. disposiţiune fu repetită şi în 14: Noembre

„In

interesul

agriculturei, regimulă

1790. (1)

austriacă ati menţinulii și

întărită vechile disposiţiuni, ca țărani! să nu fie traşi: în judecăţi. în
cursulit luniloră Iulie și Octobre, ca, săși potă cauta de trâba câmpului, a viiloiii

resci funcționâză

și a

culesului porumburilorii.

Numai

pentru Bucu-

Divanulii odată pe 'septemână în Octombre.

Publicaţie lu 12 judeţe « nn se trage nimeneu lu judecată în tută luna hi Iulie.
”

«D-vostră ispravniciloră ot sud.... fiind-că aprâpe

este vremea, secerișului

bucatelorii cumii și cositura fândțeloră şi stringerea a tuturorii -simânăturilorii,
cândit întru acesta vreme trebue să contenâze pricinile de judecăţi și de jălbi
intre locuitorii țărani, precumă și obiceiulii ati. fostii; Divanulii vă poruncesce să
publicarisiți porunca acesta la toţi de obşte, ca să scie,că în tâtă luna lui Iulie

pricini. și Jălbi de judecăţi nu se caută și fieş-carele săși caute de lucru, fără de
a nu trage și a duce d-vâstre pe nimenea într'acâsta vreme la judecată,

ci încă

și pe cei ce sunt. întrați în judecată să-i slobogiţi, dândii sfirşită 'pricinilorii în
grabă, fără de a ținea mai multii, ca să nu-și piârqă acâsta trebuinci6să vreme.»
i
E
pc
1790, lunie 21...
Publicaţii la 12 judeţe pentru lina lui Octomere că este cacanţie,

«După obiceiit ce aii fostiiu și după trebuința
-ce urmeză în vremea culesului viilorii şi a porumburilorii, a nu trage nimenca prin judecăţi, st poruneesce
pe toți să înțel€gă, că are a lipsi dela acea, ca în vremile trecute, spre a li so lua
bucatele fâr de plată și făr de preţi, ci toţi vorii fi folosiți și câștigați din
munca; lori; dreptii acea și pe' cei leneși să-i siliți la acestit folosii și îndestularea lori și în faptă să urmați
1790, Ianuarie 26.

porunca

acesta,

de care să avemii

respunsit»,

Cod. No. XVIII, lila 14.

(1) Publicaţii la 12 județe către isprarnică pentru părjole.

«Pentru pârjole s'aii însciințat d-vostra încă de astă primăveră din porunca
Mariei sale pre înaltului Prinţipii Coburg, că trebuința ce este într'acesta vreme

de oștiri pentru a putea găsi vitele împărătesei hrana lori peste câmpuri uu
slobide acestii obiceiii, mai vârtosi acumii în vreme de iarnă, când nu sunt

atâtit trebuinci6se pârjlele,

iar vitele arii putea găsi pășunea lori peste câmpii,

deci fiind-că audimiă că acea poruncă nu se păzesce, ci în totă loculii se dă
părjdle, Divanulii y& poruncesce strașnicii, să aveţi a opri negreşitii spre a nu se
mai da pârjsle, mai vârtos acumii cândii nu sunt, după cumit dicemii, atâta
trebuincidse, căci de se va mai întâmpla undevași, să sciți ca ispravniculii acer
lui” judeţii se va pedepsiși se va seste din slujba sa.» 1790, Noemyre 14,
Lnlenhery, Ioan Logofetă, Matei Vălcoiunu,
Cod. XVIII, fila 315,
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d-vostră să faceți publică în totă ținutulii, că
în tâtă luna lui Ottomrre este
vacanție și Divanulii se face numai odată pe stpte
mână Vinerea pentru trebi ale
Bucurescilorii, ci darit fiesce-care într” acestașit lună
să se astîmpere de' judecată și să-și caute de culesulii viiloră şi de arătun
ile bucatelorii.» 1790, Septembre 24.
i
a

Vorbindă de justiţie, e locul să ne olârimi a anexa
la acesti
volumi o serie de acte din 1789/91 cu relerință, la diver
se procese
cercelate de departamentuni și de Divanii. Din aceste anexe
: lectorulii

va pul6 ași da sâmă de progreseleși schimbările

întemplate

în le-

gile și obicelurile. țărei românesei, la finele secolului alii
AVIII-lea,
LĂAV.
Licenciarea volintirilori. Nouli ueamică : Ciuma?
La Sistov. Muscalii victorioși în Basarabia și Dovrogea.

Vizivulă strangaulată pentru

uciderea

luă DMaovrogheni.

Bucuria

la Petersburg. Condiţiunile de pace. Intervenivea Prusiei.
Rescola,
Șistovenilorii contra plenipotențiariloră. Tuicik cu
Văcărescu

oră

să

apuce

pre Ruși pe la spate.

„Semnarea

Coburg face

diversiune.

piicei la Șistov. Analisa tratatului.

Amă întârdiată pre lectorulii nostru cu cercetarea Și
documen:
larea administraţiunei din ani! 1790/91, dar istoria nu
mai este nu-

mal înșirarea de nume

„celarea: evoluțiunel
manifestă
adusi

mai

tocmai

proprii și de dale-de

culturale

a

națiuni, iarii acestă

prin. documentele

suzi,

r&sboie, ci locmai cer:

evoluțiune!se

de categoria. celora. care le ami

|

a

E

Finea anului 1790 se semnaleză prin licenciarea _tutur
oră celeloriăi de volintii, formate de Coburgii în (eră. Divan
ul veslesce

ținuturilori, prin circulară

din 30 Decembre

1790, acâslă desființare

și reintrarea celașilorii sub. legea comună, fiind-că întra
cestă vreme
«nică unulă wait vemasi trebuinciosii maă multă
n „Slujbă.>
|
Aclulă acesta, prin uni amestecii de lucruii, ce nu
face ondre

cancelariștilori

Divanului

din

1790,

coprinde

și o întrebare, călre

ispravnici, dâcă, el cu adevâratii Șaii arogalii dreptu
lă de a lua câle
trei ler de fit-ce vila ce se vinde în (6ră, sci să esporl
ă ? (1)

(1) Publicaţie la tote județele pentru voluntiră și. pentru vilele ce se. slobodă, .
«Se face d-vâstră în scire pentru toți câți ati fostii: volintiri în
slujba

130 |

VA,

Uneciă

Dar (âra abia: scapă de celele de vagabond, de volinliri, şi -ca
esle amenințată grei de hola ciumel. Se icii încă din Decembre 1790
m&suri profilactice contra întinderei . acestei complile bâle, care în

1191 este violentă în multe părți ale țâreă și în toli Orientulă Europel. Instrucţiunile necesare date vorit urma în anexă. (1)
Pe când la Șistov, cumii vedurămii, continua molatecii negoțiările
de pace între Austria și Turcia, muscalil culegeaui succese repeţile
la: Dunărea, în Basarabia, în Dobrogea. Vizirulu Hasan iu spânzurat
Și capulii lui expusii, în Februarie 17 91, la Constantinopole, la porta
Seraiului, cu o inscripţiune, că era leneși, ineptii și lrădătoră. L se

impută ȘI uciderea lui Mavrogheni, fără scir
. Porlcă
ea și a Sultanului.
.

.

oştiriloră chesaro-crăesci, că întracâstă vreme nici unulii n'aii remasii
ciosii mai multii în slujbă, ci toți de obște să sciți, că sunt ridicaţi, trebuinlipsiţi și
fără nici

unii felii de slujbă s6i pretenție. Deci, pentru ca nu care cumva
unii
ca aceștia purtândii totii numele acela de volintiri, se vorii împotriv
i, ori a nu
merge la judecătoriile țării, câudii se va întâmpla a avea: vre-o
pricină de judecată cu cineva-și, ori a se purta cu nescare-va urmări netrebni
ce, de aceea vi

dămi în scire, că nu numai d=vâstră să
o faceţi acâsta cunoscută, că fieş-carele
cile ispravnicilorii, ale dregătorilori şi la
îusciințămii, că pentru t6tă vita ce se

o sciți acesta, ci şi
dintrînşii are a fi
datoriile țării. Pe
vinde în țâră și se

la toți de obşte să
următori la porunlângă actsta vă mai
scote din țâră s'aii

auditi, că ispravnicii iati câte trei lei; pentru care aşteptă
Divanulii răspunsii
dela d-vâstră de ați făcutii vre-o urmare ca acesta, ori de ati
luatii alţit-cineva,
sei cumii este pricina acâsta?> 1790, Decembre 80.
Cod. No. XVII,

fila 342.

(1) 23 Copii după orderulă ghenerarului la tute județele și la Aga i Spătar
„pentru. lăzăretulă de ciumă și la fiesee-care sait făcută câte o
|
poruncă

cumă

este mai josă,

«Dela Divanulii Prinţipatulii țării Românesc,

Cătră ispravnicii de sud.....

a

Veţi vedea d-vâstră orânduiala ce s'aii făcută
mitele locuri pentru care Divanuli vă poruncesce cade săacestea lăzăreturi la nule faceți cunoscutii la
toţi de obște după porunc

ă», 1790, Decembre8.

Lntenberg feld-marschal-leitnant, Romnie

Lilavet, Radu

„Slătineanu,
Damaris, Matei Făleoiciu, Aarchelie, (Vedi instrucțiuni
le în anexă).
Cod. No. XVIII, fila 341.

î

-

IN:
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«ȘI în urmă (a uciderei) dă făcută domna
lui Mavvrogheni dava la
împeratulă, cu harzoval, cumeă Domnul
ei a. fostă, credinciosii
împerățiey, ac slujit cu dreptate în oștive,
Imperabuli ai: poruncită de ai tăiat capuli viziruluă,
învinovățiuduli. că: aci.
liiatii pe Mavrogheni. cu firmană viclean»,
serie Dionisie Ecle.

siarchulă (1).

+

|

.

RE

Pe câtii era spaimă, şi tristeţă la: Constantinopole
în urma suc-

ceselori Rușilorii, pă atâta mare cra 'vola-bună
la Petersburg. Me- dalil de aurii se băturăîn ondrea lui Suvaroii,
o scrisâre autografă

lrămise Ecaterina
lui Potemkin, cu dară ună palati. (2) Se. ţinu aci
în

Martie consilii noi pentru continuarea nouei
campanii,ba

și a po-

sibilului resboit contra Prusienilorii. Se decisă,
ca Potemkin și Suvaroli să lase comanda armatei dela Dunărea
lui Repnin şi Solticoft,

cari să se țină în ofensivă, iaru Potemkin
și Suvaroi! să mergă la
corpulii de armati destinati a se bate cu
Prusia, spre Livonia, Polonia, Rusia Albă, Im Aprilie 1791 Rusia avea
gata 340,000 ostași:

îl che vendea estatici tutti gli emuli di questa
potenza» aq. «Ceea
ce făcusă să încremenâscă toţi protivnicil acestei
putenl.» (3)
Austria deși negoţia la Șistov, ţin strinse relaţiunile
cu . Rusia.

Potemkin

era

directă

Austria la Șistov.(5) -

informată,

la lași (4), de

toți pașii

E

ce făcea

a

(1) Dionisie Fotino încă serie, că firmanulă pentru

tăierea capului lui Mae
vrogheni fusese falși, fără scirea Impăratului,
fiind-că faimosul vali de Kethuz
„ dasi, care era 'Taraphana Eminis, fiindă neamic
ii ali lui Mavrogheni, a mijlocitii
mârtea sa prin Sala Mahmud, ce fusese crescă
i lui Sultan Selimşi cu tâte
Că vizirulă a trămisi la Constantinopole capulătoruli
lui
ce a cerutii mârtea sa, dar Sultanulă s'a supărată Mavrogheni descriidii culpa
averile lui nu sai vîndută în folosulii haznelei împă forte; pentru acesta nici
rătesci,
după obiceiii, ci sati
lăsată dâmnei și copiilorii sei». "7, II, pag, 180
şi 181. trad. Sion.
(2) Decat. 8, pg 295,
(53) Decat vol. 8, pg. 228,

(4) Potemkin

|

petrece la - Iași în iârna 1790—

91. Vegi descrierea petrecerei dela Iaşi de Langeron la pg. 98. In Martie 1791
eli merse la Petersburg,
unde . cheltu

i în petreceri 4 milisne şi apoi fu siliti de
împărătesa să se întârcă la 6ste în principate. La finea lui Iulie 1791
e în Galaţi, (Hurm. Langeron
pg. 104).
“
.
a.
(5) Decat. 9. pg. 931,

ja:

.

Ve
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1: + Vicloriile: Rușilorii la Ismail, Isăccea, “Tulcea 'nu puţinit - contribuiră a: muia. cerhicea plenipotenţiariloră lurci dela. Șislov. De . unde

turcii susținâii mereu, că prin vorbele: «statu guto ante Dellun -să-se

înţelegi întorcerea lă Moldova
„rilorii ocupate de austriaci în
de victoriile de peste. iârnă ale
statugquo relalivii la posesiunile

'a' Bucovinei Și-a tulurorii : păinînlutimpulă resboiului, acum, influenţaliă
Rușilori, Porta primi, în 27 Ianuarie,
din ajunulă resboiului, deci recunoscu

din noi -spelialiunea Moldovei de Bucovina.: Totuși Turcia îndemnată
de Prusia cere'să

se facă

menţiune

în tratate, ca lucrare preliminară,

convenţiunea..
dela Reichembach..
In: ruptulii capului nu

primi Impe-

ratorele, austriacii. acesta și Prusia îndâmnă
pe: Portă să nu :mai insiste; destul. fiind- -că. Austria să .primâscă în. tralatulti seii- cu Poria,
la Șistov, acelea': “condițiuni. folositâre ' Porţei, ce fură : prevâdule la

Reichembach. Austria puse în Mal 1791 următorele condițiuni penru
pace: L.:Să i se cedeze' de Turcia totii. teritoriul Croaţiei turce, până
la apa Unna:: II. Să i se-cedeze cetatea Orșovei vechi. cu lolii: dislrietulii seă, fiind-că Porta nu împlinise articolul.
din tatatulii dela

Belgrad. :Acelii articulii. dispune, că ace. fortersța și: vecinanţile că vorit i
înapoiate Imperatorului «se dentro un anno, la Porta non avesse a sue
spese fatto prendere altro corso. al [liumicello Cerna, e faito în modo che

circuisse il distritto

della medesima,

parato dal territorio

appartenente al Bannato

berlatea de navigare. și comerciă

aftinche

fosse. inlieramente sedi Temiswar (1). IN. Li-

pentru supușii Austriaci. pe .Dună-

rea și pe Marea Negri și pe tote. mările, fluviile, și porturile, șealele
Și radele- Turciei.. IV. Despăgubire ea supușilorii Austriacă: de tote -pagabile sulerile din cauşa: resboiului. V. Să se anuleze: articolulă din
pacea dela: Belgrad, care. opresce pre Austria de a construi celăţi pe
Dunărea și „pe Sava și pe ori-ce hotari despre Turcia. VI. Finalmente, că Ilotinul și Principatele vorii remâne, ocupate. de Austria
până când va dura resboiulă Turciei cu tusia.
e

(1)
curs

apei

a

«Dică în unii anii de
Cernei

dile Pârta nu va fi "dati, cun spesele sele, altit

într” așia felii că ea, să

încunjbre districtulă

acelei cetăţi,

ca

să fie cu totulii separată de teritoriul aparținând Banatului “Timisârei.»
Lu
calea spre Mehadia, călătoralii vede și astăqi resturi: de' apaducte imense,
din
lucrarea încercată de Purcia, ca să conducă pe acolo Cerna. Acâstă Inerare' nu.

se realiză și Romănia perdu o bună parte din teritoriali sei.

:
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„Acestă ultimatun. surprinsă Și înmărmur
i pre plenipotenţiariy
„otomani. EI cerură instrucțiuni dela Cons
tantinopole.
Acumi era terminată și luna lui, Maii
și armistițiulă avea să
inceteze, când sosi la Șistov chiar marele
noulă Vizir Tusut Pașa.
Acesta. credu, că ari putea să intimideze
pre plenipotențţiarii austriaci,
resculândi (1) contra lorii pre poporulă din
localitate. «Puţini lipsi ca
(plenipotenţiarii) să nu remână victime ale
turbărei plebee» (2), serie
Becattini (vol. 8 pg. 262). Siliți fură pleni
potenţiarii să fugă Și să. se

adăpostâscă la Bucuresci (3). Asemene

purtare a lui Iusuf Pașa dis-

plăcu multă miniștrilorit Olandeză, Prusianii
şi Englezi, mediatori dela
Șistov. EI 'espediră curieri la curțile loră,
cart protestară contra acelei
purtări.
p

Turci surescitați unii momentii de cutezanța.
plebel dela Șistov,
se declară gata a începe campania cu
vigore.

Marele Vizir spera tri-

umiuri. EL aruncă, ajutată de Văcărescu,
în secrel,

câte-va ape

în Valachia

și pe Dunărea,

lângă

unele -poduri pe

Silistria, cu gândi

de
a lua pe muscali de pe la spate, prin Valah
ia. Acesti! plană nu. isbuti. Rusi
a

şi Austria prinseseră

de veste. Austriaciy făcură grabn

ică.diversiune 'cu 6ste spre Cladova şi întăr
iră stea lui Coburg, din
(era Romănscă. Rușii înainteză grabnic
și cI în sinulit Turciel,
<a stan passi.si aprivan Padito per penetrare
fino sotto le porte del
sevraglio!»
(4) «Cu mari pași își deschidâii intrare
ca să „slrebată
până

sub porta Seraiului,>

„
Puterile mediatâre amenința la rândul lori.
Ele provocă, reînnodarea negoțiaţiunilorii la Sistovii. Lucrarea
se. grăbi de astă dată
(ID)

Dămă în anexă corespondențile
1791, cu referință la cele ce se petreci în ce publică Monitorul francesii din
orientii şi în deosebi cu referință la
" reshoiulii de care ne ocuparămii
și ne
ocupămi.

(2; „Poco manco che non vestassero
quelti vittima del furore plebeot,
(3) Choiseul scrie la Paris în 25 Tunie
1791: (Doc. CXLY Hurm.II supl. |,
pg. 80):

„<M. de Noailles vous aura instruit exacteme
nt de la
he du Congrăs de
difficultes qui,au dernier moment, ont mare
amen6 une d&claratou
trăs-ferme des Ministres autrichiens, et enfin.
leur retraite ă Bucarest. Qnoiqn'ils
aient en mâme temps. &vit6

Sistowa et des

tout ce qui pouvait
parence d'une vraie rupture, et quoiqu'ils aient donner ăi cette dimarehe Iupottomans toute facilit€ pour renouer la nâgociatio menagă aux Plânipoteulizires
n, “elle me parait cependant
expos6e ă de grands dangers».
(4) Beeat. vol. 8, pag. 264,
[storia Româniloră de V, A, Urechiă,

A
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i. A. Uniciiii

și în 5 August,

di credută faustă de

a
superstilioșii

Da

Turci, se sem-

neză la Sistovii pacea «permanenta et perpetua > Și îndată se semnâ
“Și convențiunea anexă separată. (1)
Să analisămi tractatulu:
In art. ] alti luk, Turcia acordă amnestiă completă tuturori su-

pușilorii ei, din Valachia și Moldova, cari. ai luatii armele contra ci
și vorii ave dreptului a se intârce liniștiți în țâră și la moșiile lori.

In

art. II Porla

recunssce

și ratifică

din

noiL

«convenţiunea

din 7

Maiu 1775» selative alla cessione della Bucovina, quellu de 22
di detio mese 1778, sulla [issazione de "limiti de detia provincia.»
<Relativă la cesiunea Bucovinei, Și c€ din 22 Maii 1778, asupra
fixărei holarelori disei provincil.» (2)
In
art III se dispune, între alte asigurări date, libera navigațiune a supuşilorii Austriaci și Toscani și renoirea firmanului din
1786, relativii la dreptulii de intrare, petrecere și eșire din Moldova

și Muntenia a ciobanilorii români (Mocanl).
In art. IV Austria se l6gă a reştitui Porţei și a le evacua, tâte'

țerile, provinciele, posesiunile, terenurile, cetățile, forlarețele, cu t6ta
artileria și palancele ce a ocupatii în timpulii resboiului, coprinden-

du-se «tulto ii Principato della Valachia e i distilti dela JMoldavid ocupati dalle trupe imper iali,» şi a restabili otarele cumii

eraii la 9 Februarie 1788 cândi s'a proclamalii resboiulii.
Art. V dispune, că Celatea Ilotinului cu 7didoa sa se vorii
restilui Porței numai în diua, cândăi ea va (i făcută pacea cu Ruși],
până când acâsla celate va Sla în mânile Austriaciloriă, neamestecându-se înse nică diteclă, nici îndirectii în reshoiult Rusiei cu Turcia.
Evacuaţiunea, dice. art. VI, se va începe îndată după: ratificarea
păcel și se va lermina în 30 qile.
|
In. fine prin actulu separ alui, la art. 6, ze lâgă Austria din noii,
a evacua principatele până în 30 dile dela ratificarea păcel.

Acesla, pace fu de mulți aplaudată şide mulţi criticată. Nor Ro-

mânil scaparămi de a fi. încorporaţi la Austria
tervenţiunei Angliei, Olandei și a Prusiel.
(1) Veyi în anexă intregele acte, după Becaltini
- (2i Becallini vol, $,

vol. 8, pie

și Rusia, graţie in-

204 —218,
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LĂXVI.

Deșertavea

Muateniei

de Austriacă,

în mânile

Actuli de predare

guvernuliră Romdânescii.

a țerel

Ocupaţiunea. austriacă, mal alesi cu Oltenia,
dură încă: şi peste
timpulă otârită în tratati. <Neoa. cădută în
munții vecini Banatului
întârdiară restituțiunea micii Valachil.» (1)
a
„Deja noulii Domni ali țerei Muntenesci este
numiti de Portă.

Măcar că, după cumi vedurămă, îndată după
uciderea lui N. MavroSheni fusese numitii în loculă aceluia Alex.
Mavrocordat Deliul, dar
Austria și boerii isbutiră, după pacea de
la Sistovă, să fie înlocuilii
acesti Domnii, care nick o di nu domni
în Muntenia, prin fostul

Domnii Mihai Suţul. Deși țera era încă ocupată
de o parte din oști-

tea austriacă,

Suţu. veni în

Septembre

1791,

Coburg

însă nu

ma!

este în ţeră; (2) Capătenie oştire de ocupaţiune
este comitele de
Mitrowski. Acesta predă definitiv țera, prin repre
sentanţii să Comitele
Strasoldo locot.-colonelii și Cavalerulă. de Caballini
Ehrenberg major,

în primirea representanțilorii noului Domnitor
i Șuţu, cu actuli din
9 Septembre 1791, anume marele serdarii
Dumetraki Și cancelarul

Domnitorului, Panaitache Codrică.

-

|

Dămi în notă, în limba originalului, actul
întro prostă redac[iune francesă, prin care aceste 4 persone
recunosci împlinită mi-

siunea lori, iar aci eatălă în trăducere:

«Stipulati fiindi în tratatuli

de pace dintre Inaltă Pârtă otomană și Curte
a: de Viena prin plenipotențiarii acestori două puteri, în 4. August,
că trupele M. S.1. și

R. A. vorii deșerta marea și mică Valachie, cumii
și județele Moldovel de dincâce

de Siretu,

A. 8. Principele

a tâtă

'Țera Rumânescă,

(1) „Le neti: cadule per teinpo sulle montagne
limitrofe al Banato, ritardorono
tuzione della picola Valachiau, (Becatini 3, p.
270),
„

(2)

Vegi Fotino II, pag, 181,

la resti-

-
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V.

A, Unecură

Ioan Mihail Constantin de Șuţu, graţiosulii măi Domni, în virtutea,
deplinei sâle imputerniciră, destinându-ne pre noi doi, pre marele sei
Serdari și pre mine în calitate de secretarii ali seu, ca să asislemil
din partea sa, ca, representanțiar autorilăței Domnului Nostru,
la
cesiunea formală a disei țeni, ce. d-vâsiră domnilorii destinați din

parlea E. S. Comandantul generali comte de Mitrowski aveţi
a o
face în calitate de plenipotenţiari, representândă autoritatea Es,
S.;

No! doi nu putemi decâtii a fi forte măguliți de a av chiamarea
să împlinimi cu te formalităţile cerute, comisiunea n6stră. Noi doi

vE putemii

asigura,

d-lorii, mai

denainte, că M. S. S. grațiosulu nostrn

Principe este îndemnatii cu bună-voință a acorda supușilori M. S.
I. și R. A. totit ce cere buna armonie, care esistă între cele dout

puteri respective, câtiiși totii ce pâte proba, propriele sâle simţimin
te.
La Bucuresci, în '9 Septembre, 9 re diminstă, 1791.» (1)

(1) cAyant &t€ stipul€ dans le trait de la Paix

entre la sablime Porte

Ottomane et la Cour de Vienne, par les plenipotentiaires de -ces deux Puissan-:
ces, le 4 d'Aoit, que les tronpes de S. M. Î. et R. A. 6vacnassent la grande
et la petite Vallachie, aussibien que les distriets de Moldavie en deşădu Schiret,
$. A, R. le Prince de toute la Vallachie Jean Michel Constantin de Suzz0, mon
Grâcieux Prince, en vertu de son plein ponvoir ayant destin6 nous deux: son
grand
serdar et moi en qualite du son secretaire, pour assister de sa part comme
re-

presentant lautorit de notre Prince î la cession formelle du dit pays que Vous
M. M. destinâs de la part de S$. E. M. le Commandant genâral: Comte de Mitroushi devraient faire en qualită de plEnipotentiaires representant
Pautorite
5. E. Nous deux ne ponvons que d'âtre bien flattâs d'aroir î remplir avec toutesde
les formalitâs requises notre Commission,
Nous deux ponvons vous -assurer MM.

d'avance que $. A. $.
Grâcieux Prince est port de bonne volontă î accorder aux sujets de S.notre
M. IL. et
R. A. tout ce que la bonne harmonie qui existe entre les deux puissance
s respectives

exige, aussi bien que tout ce qui peut prouver ses. propres sentiment
s.
A Bucarest, le 9 Septembre, $ heures du matin, 1791.»
o

AmpiSpaen poa

cepăaţic,.

Le Comte Strasoldo +. p.
lient-colonel,
|
:
(Hurra uzaki, vol. VII, pag. 478.

Le Secrâtaire de I. A. 8.
|

Panajottal:y Cancegliery Codrica m.p.
Le Chlier de Caballini
Ehrenberg m. -p., major,
”
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LAXVII..

Rușii continuă vesboiulii. Batalia la Maci
n, Iucendil la
Tulburări în capitala Turciel. Interven
ivea luă
Piti. Intervenivea Danimarcej. Cererile
Rusiei. Repuin. Negoțiări de pace la
Constantinopole.

Galaţi, cu Potemhin,
lui Potemkin, după Lomgeron.. Mortea

continuă

Apoi la lași. Planurile
luă Potemkin, Negoțicrile

după mortea luă Potemhin, Scriitorii româ
nă
Potemkin. Inscripțiune la Golia.

despre

Muscalil continuă răsboiult și după semnarea
păcel dela Sistov.
Principele Galiţin, sub comanda lui Repnin,
cu 25000 ruși (1) mal

bătu pe 'Turei, la Mai în 17, în anulă
1791. Aci Rușit luară 500
corluri, 26 tunuri, 5 stâguri, 26 bandiere Și
alte trofee și num&roși
prisonieri. Repnin amenință Varna. lusuf Pașa,
de a două oră vizirii,
era neconsolalii de atâte perderi, cu atâtii
mat multi că sci6, că
tâta “Turcia doria pacea, căci! toți erau convinși,
că Rusia nu va mal
pute fi oprită de a merge înainte. Nenorociri
neașteptate adaogit la
spalma de Ruși în Constantinopole: 4 incen
dii nimiciră acolo dela
20 Mai la 26 Iunie, la 9000 de case, prăvăl
il, averi colosale, (2) Sa-

rele și pamifletele se îmulţiaii
Chiarii

sultanului Selim II, i-se

în Constantinopole contra Porţei, ...
aruncaii Vinerea, mergândi

schee, reclamaţiuni cerând pacea. . .. (3)
Divanul

Otomanii,

pre Prusia și Anglia a se
oştire, ca
marginiră
ministrul
în Ballica,

vedândi

ține de

Ia

acesta, caula să provâce

promisiune și a ajuta Turcia cu

așia Rusia să fie silită a face pace. Ambele
cabinete se
la intervențiuni diplomatice, iar nu bellice.
In Londra
Pitt declară, ce-i dreptulii, că va espedia o flotă
de 35 vase
ca să oblige pre Ecaterina a accepta. pacea
cu Porta pe

basa. de statu-quo, se 'pregătia
se mărgini

mișcarea

la mo-

|

chiarit

la, plecarea unel singure

PI
N

(1) Vegi şi Langeron, pag. 101.

o

flota de plecare,

dar lucruliă

fregate de resbelt cu două
-

bas-

(2) «De Salaberry în Histoire de !! Empire Ottoman,
vol. 1V, pag. 139, dice
că aceste încendii erai puse anume: <chaque nuit
le
feu
etait mis dans un
quartier de la ville ou dans un autre; des malin
tentionnâs 6taient les auteurs
secrets de ces attentats impunis. Le fanar, le
quartier des princes grecs, fut incendi€ presqu' en entier.>
aaa
(3) Vegi Becaitini, t. 8, pag. 985,
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:

V, A; Unecată

timente armate.” Aceste se marginiră a face recunâsceri în Beltuli
mare, apoi se duseră la St. Elena. Parlamentul englezi! nu aproba
intervenirea armată. Poporuli englezii nu vota nici el resboiuli cu

Rușii, ca să nu pârdă comerciulii cu el.

Pitt nu putu

învinge nici

Parlamentuliă, nici opiniunea neguţitorilorii. Curtea de Danemarca, vechia
amicăa Rusiei, se interpusă, ca să impedice ruptârea cu Anglia. Ea

„declară la Londra. și la Berlinii, că Ecaterina nu va subscrie pace cu
Turcia, silită de intervenirea

culva, dar că dâcă

cabinetele

de

Lon-

dra și Berlinii at niscal-va propuneri equitabile și acceptabile de
făcuti. în asemenea scopi, Rusia le va audi cu plăcere, căci ţine să

scie lumea,

că la. ork-ce glorie preferă

pe aceea de a reda Europei

liniștea, destulă că acesta să fie împacată cu onsrea sa Și ca să se

stabil&scă

o nouă

fvuntarie, care să nu

fie favorabilă

Turciei pentru

planul ofensive (1).
|
<Uni asemenea r&spunsi, scrie Becattini,(2) concepulii cu atâla
demnilate (eii Urechiă, volti dice: astuţie) a făcutii să înţelegă Cabinetulii

britanică și celă prusianii, că nu era posibilă nici cu amenințările,
nici «colle offerte» (cu propunerile) de a sdruncina otărirea celui
dela Petersburgi. De aceea ministrul Pitt trămise pe Fawkener în

Rusia, ca să între în negoțiăui, pentru a obţine pentru Turcia, cele
mal bune condițiuni posibile. Cu acesti: scop trămisulii Angliei și

al Prusiei, presentară împărătesei Ecaterina, unt memorii, în 27 lu-.
ni, la care guvernuli rusesc respunsă cu o lunga notă adusă de

abatele Becattini (3): Guvernulă rusescii a înțelesti cu plăcere dorința
sinceră și leală a Angliei și Prusiei da ved6 restabilită pacea. între

Rusia

și Porta.

Dar de Gre-ce Rusia

a suportată

greutatea resboiu-

luy, i-se cuvine să caute o pace care s'o resplătâscă de sforțările
făcute. Ce cere Rusia este just și moderatii.> Ce cere?
Cele dou& curți aliate oferi să propună Divanului de a ceda

pe tot-deauna

Rusiei

districtulii Oceakov,

dela Bog

până

în

Nistru,

«în tuita proprietă e sovranilă». Rusia va demantela,
însă cetatea

11) Curend și Choiseul din partea Franciei consilia pre “Lurci să fie
moderați şi să pri-

mescă condițiunile pacer. Vegi

Hum.

(2) Tom.

VIII, pag. 278.

(3) Tor,

VIII, pag. 979,

pg. 81, Doc.

CXLYII

din 1791, Iulie

13,
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Oceacovului, spre liniștea Turciei. 'Turcia va conserva ile
celăţile de
pe țermulu Nistrului și de dincoce. Turciei vorii r&mâne
(ste ferile de
dincâce de Nistru, căci Rusia nu Șa pusti în gândi să-și
mărescă

teritoriul cu paguba Turciei. (!) Insă cere, ca Turcia
să nu împedice
navigațiunea liberă pe Nistru, ci încă s'o prolegă. lusia
nici odată
nu Sa gânditiila distrugerea Monarchiei Otomane, nici
la daunarea
equilibrului generalii, cumi ati birfiti numai neamicii
sei (!). Așteplă
Rusia să vadă ce vori face, în acesti sensit, pulerile amice
ale An-

glici și Prusiel.

a

Cele dou& cabinete aceeptară propunerea husiei. «17 popol
o
inglese non volea sentir parola di guerre; il ve di Prusia giu-.
dicava di non doveve entrare egli solo în ui inipeguo si grand
e.» (1)
Marele

vezir, cumii

vădurămi, între aceste

fusese r&i bătută de

Ruși. Atâte disgratil și informaţiunile primite de Porta, că Anglia și
Prusia. o

abondonă,

decă

Rusiei, în unii moment

nu va

cândii

accepta

oștirea

condiţiunile

rusescă av€

de

pace ale

cale deschisa

spre Constantinopole, îlă îndemnă ăe espedieze la tabăra lui Repnin
plenipotenţiari, ca să câră pacea și să semneze o suspensiune de arme.

Comandantul

ruseseii

respunse,

condițiunile următsre :

|

]. Să nu
ria-mică,

cari

că pacea

|

mal

fie vorba în congres

vorui

remâne

nitatea Imperiului

pe

se p6te

numa!

cu

.

despre

deapururea.

acorda

Crimeea

cumii

sunt,

şi de 'Tartasub

suvera-

Rusiei, conformi convenţiunei din 20 Ianuar 1784,

care convențiune va fi confirmată în tâte părțile ei și considerată în
deplină vig6re.
E
A
-

1.

Cesiunea

de

Porlă

cătră

Rusia

a

celăței

Oszacov,

cu

districtulii seii, Nistrul devenindiă hotarul între Rusia și Turcia.

toti

UL. Libertatea de navigațiune pe Nistru pentru ambele țări.
IV. Tractatulii dela Kuciuk-Kainardgi' din 1774 în. tote articolele

lui, cu referință la libera navigaţiune a bandierei rusesci pe tâte fluviile

și mările supuse Porţe! Otomane, şi specialmente
în Marea -Negră, cumii
(1) „Poporul ingleziăi nu voia suudă vorbă de reshelii;
trebue: să se bage singurii în aia gre trebă,*

regele de Prusia

socoţia

că nu

440

V. A. Unecnuri

Și. t6le .convenţiunile posteridre, principalmente
câ din 1779, vori
remâne în deplină vigore.
V. Turcia -va putea construi. ori restaura fortăr
ețe, dar departe
de Nistru, ca să nu supere navigarea liberă.
Me
VI, Liberarea prisonierilorii de ambele părți,
fără rescumpărare.
VII. Porta nu va fi în drepti, pe viitoră, sub cuvint
ă de felonie

de a schimba

ospodarii de Valahia

și Moldova,

și nici

ună

turci

nu va mal putea pe viitori a-și stabili domici
liu în aceste doue
principate.
|
|
In fine, ca ullimă condiţiune, Rusia propune,
după primirea preliminariloră de susă, unt armistițiu de optă
luni, pentru a conveni
în acestă timpă şi de cele-l-alte puncte remas
e indecise (1)..:
d

Perderea de turci a unei

bată!

navale

în

fața

Varnel și bâla

ciumei .care decima, ostirea lori, "(dealtmintrelea
și pre c6 Rusescă (2),
adaose aceste la iste cele-l-alte, silescii pre
Pârlă să negoțieze grabnică

pentru pace. Deci, la. 11 August 1791 (stil noi),
se deschiseră negociările, la Galaţi, unde Potemkin se alla, urmân
du-și viaţa sa delucs,

ca

unii

adevăratii

Potemkin
a

O

N

N

deşi
NI

Suveranii.

muria

lumea

|

în jurul

seu (3), persista

a sta

N

(1) După Choiseul
1518—1781 Iu.)

iată ultimele condițiuni primite de Vizir
dela Repuiu : (pag. 81,
”

vol

«Le. Rois-Bitendi me fait communiquer en ce
moment, Mr,, les conditions de
Vacte prâliminaire, sigu6 par le G. Visir
eţ par le P-ce Repnin.
Ils se x6duisent î trois articles tres-suceint
s cet qui seront susceptibles de
grandes discussions lorsqu'il faudra, les traite
r defiuitivement,
10
— .Une suspension d'armes de huit mois,
ă compter du l-er Aott
jusqwau l-er Avril (vicux style).
.
20, — Le Dniester formera la, limite des Fimpir
es, mais avec des moditications-sur la manidre dont sera posside le terrai
n c6de î la Russie,
30, — IL sera apporte en faveur des 'Tures
des nodifications îi quelques
articles des anciens trait6s.»
-

(2) IrEpidâmie

dont on avait commenes
le mois de „Juillet, augmenta bientât dans toutea sentir la maligne influence des
larmâe avec. une fureur indicible. A Galatz surtout, oil, dans les annces
prâcâ
dentes, on avait enterr€ |&gtrement un grand nombre de victi
mes des batailles,... les maladies furent
affreuses. "Tout ce qui habitait.cette ville en
fut attaqu6. (Langeron pg. 104).

E (8) Murisă și junele Principe Carol de „Wirt
emberg.

(Langeron pag. 104.)
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acolo (1), negociândă. Atinsii însă de bol
Și elii, se grăbi să se ri-..
dică să mergă la Huși...(2). Apoi, urându-i-se
Și.aci, trece în. cinci ș6se
locuri. diferite, scrie Langeron (pg. 104) Și
în fine merge la Cerdam,
«jolie maison de campagne âă 5 verstes de Iassy
».
|
Cerdaim pare să fie Cerdacul lut. Ferentz.
Deci Poternkin a tre-

buit să locuâscă la palatulă lu! Duca Vodă,la Cetăţuie.

La Huși câtu stătu, congresulii pentru pace se inu
şi acolo, după
Becattini.

Congresulii se continuă apol la Iași... Aci sosiră
turci cu o suită de 3 la 400 pers6ne.
|
Potemkin,

plenipotenţiarii
.

care nu isbulise în projectele lui de a domni

așupra:

Curlandei și a Poloniei, acumi nutrea speranțe săși
ţină pentru sine

Moldova. pâte și Valahia. Langeron recunssce,

Sarii fi opusila retrocedarea Moldovei:

că decă Potemkin

trăia,

«Acestă, dorință din parte-i

nu era condusă de dorința binelui patriei
sale, ci de -al seti. Măgulit
cu gânduli plăcut și nu chimeric de o suveranita
te independinte, după
ce nu isbuli în projectele sele asupra Curla
ndei și a Poloniei, Potemkin considerasă, Moldovaca cevaal lui
Și avend asemene project,

el alcătuisă, acele

doue

monstruâse

granădiri fie-care și de 12 escadrâne

regimente

de

12

batalione

de

de cuirassieri, cei mal frumosi

și mal buni soldați. EI destină aceste hatalisne
Principelul Moldovei

"şi speră că Imperatsa
Langeron chiamă

i le va da lul.> (3)
monstrusse acele regimente

pentru

că Po-

(1) «Le Prince etait fort bien 6tabli â Galatz
. IL y avait fait richement meubler une rs-jolie maison; le grand visir
lui envoyait tous les “jours des
înmits et de la glace. Que lui importait le reste
2 (Langeron pg. 1040). -.
(2) «Il vient â Huși, joli village, a 80 verste
s de Iassy. Sa maladie augmente, il pleure, il emit, il invoque tous: les
saints, se confesse, communie,
maltraite valets et medecins, envoie cinqainte
courriers par jour, Pun cherche.
un fruit ă Iassy, lautre un l6gume en Crime,
un troisitme un joujou î Moscou».:
Langeron pg. 104.

.

(3) Pag. 105.
„Ce dâsir de sa a part w'etait pas dirigă
par celui du bien de sa patrie,
mais par le sien propre. Beres de Lides
flatteuse ct non chimeriqua d'une souver
ainetă independante, apres “avoir Gehoue “dans ses
projets sur la Courlande et sur la Pologn
e, il avait
regards la Moldavie comme un bien qui
lui appartenait et c'est d'apres ce project
qu'il avaiţ
composă ces deux monstrucux rEgiments
de 12 bataillons de grenadicrs et de 24
escadrons de
de cuirassiers des plus beaux et des meilic
urs soldats de Parmee. II destinait ces
deux corps
au Prince de Moldav

ie et esptrait que Vimptratrice les lui donnera
it.*

—. ns

442

|

V. A. Unrcnul

“temkin, ca să se conforme

une

stipulațiuni ce se negoţia

de Turci, -

că Rușii după “reînnoirea pace să nu albă dreptulii a ocupa
Moldova cu mai multă 6ste decâtii două regimenteși două escadro
ne,

ca să

respecte

litera învoielei,

dar

să

aibă -6ste

în Moldova,

Po-

temkin mări regimentele și escadrânele și în loci de câteva
mit de
Omeni, voi să țină în țâra 24000 de muscall în dioa cândar deveni
Domnitori.
|
|

Dari planurile omului, fie acelii om chiară gloriosulă și
neintrecutulă în măriri Potemkin, sunt nimicite de seră .... Potemk
in
nu putu ajunge să semneze pacea; Dola lui se înrti. La
finea lunci
lui Augustit 1791, Potemkin refusă ori-ce remedii, lrăindă câtva
timpă

prin forța temperamentului sei. Apol b6la se întețesce.... In
o qi
cândii cred6, că este mal bine, anunță projectuli de a lăsa
Iași!
Și a se duce la Nicolaiew. Medicii se opunii; elă îl maltrat
ă; EX
tăcură, și elu plecă din Iași, pe calea Copoului, în 25 Aug.

cu Massot, chirurgi fancesi, Timan

(6 Sept.)

doctorii germaniişi cu nepota

sa Comtesa Branitska. In cale se opri, ne mal putândi

l&toria. «Il descendit de voiture et ayant

„terte ce coucha, dessus et expira.» (1)

fait jeter

un

continua

că-

matelas

par

|

Petrecerea lui. Potemkin în Iași a r&masii legendară prin luxult

desfășurată.

«După

povestirea

bălrâniloră

din vâculă

ali: 18-lea, sar

pute alcătui, (scrie. alti bătrână istorică, Draghici (2) uni tomii
întregă,
la istoria ţărei de era prin putință a se ţine unii jurnal de
tâte urmările cele mai însemnate ale vieţuirel sale dilnice.>
|

Și fiind-că
lemkin se duce
rinei și că «în
precumi spunii,

cilămi pe Draghid, să amintim că elit scrie, că Pola Petersburgă, fiind-că căduse în opiniunea Ecate=
drumii ati murilii pe leritoriulă “Moldovei, otrăvit
de dușmani, de unde întoreându-lt la Iași, i-ai fă-

cutii operaţie (voesce să dică autopsie) şi măruntaiele le-ai
ingropati

(1) «Langeroa dice, că corpulii lui Potemkin fu dusii la Kherson şi ingropată în monăstirea Cetaţei, unde rămasă, cu tâte ordinile contrarie
ale împeratului Paul.» (Langeron,
pg.'105).
5
(2) Tom. 1%, pag. 55 a Istorici Moldovei,
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unde și ait datii sufletulă, iarii trupuli, balsamându
-se,
la Petersburgii (?) spre a se înmormenta» (1).
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le-ati trimist

Potemkin fiindă mortii (2), negoţiaţiunile continuară
după. câtva
timpi prin comitele Bedborodho (3). Acesta fu mai
conciliant, de Și
ceru și el în numele Ecaterinei 12.000.000 le! ce
prelind6 Rusia ca
spese de resboiii. Pacea fu semnată în fine, la Iașă
în 9: Ianuarie
1792 (4).
.
|
Ecaterina ca să se arăte magnanimă și generdsă în fața
Euro-

pei, iertă Turciei cele 12.000.000 Ier. (5)

Ast-feli se termină acesti resbeli, în paguba Turciei
, de și ea
sperase a eși învingătore prin ajutorulii. Angliei, a
Prusiei, a Suedier

și chiarii și a Poloniei. Dămii în anexă întreg tretatulii Păcii
dela Iași (6)-

Consecința c& mal daunătore a acestul resbelu, pentru
Principate, fu stabilirea în mintea Românulul a convingerel,
că Rusia până
în puţini ant va nimici pre Turel și deci totu mai mare
deveni înriuri|

(1) O curi6să otărîre luase unii momentă consistență în capuli
lui Potemkin: el voia să pună a se traduce şi tipări la Iaşi operile
lui
Horaţia
.»
Vom reveni asupra acestei informaţiuni.
(2) CXIIX.

temkin și intârdiarea
tombre 1791.
«La
delais aux
ont declară
&taient, par

Choiseul

către

Montmorin,

despre

lucrărilor Congresului din lași.

mârtea

principelui

Po-

Constantinopole, 31 Oc-

mort imprâvue du P-ce Potemkin apportera n6cessaireme
nt quelques
opârations du: Congrts de Jassy. Les trois Ministres plânipo
tentiaires
qu'ils n'avaient regu leurs pouvoirs que du P-ce Potemkin
et qu'ils
cons€quent, oblig6s d'en domander de nouveaur ă 'Impsratrice
.»

(3) CL. Choiseul către Montmorin, despre
Iaşi. Constantinopole, 12 Decembre 1791.

reînceperea

negociaţiunilorii la

«Le C-te Bedborosko, arriv6 î Jassy dâja depuis quelque
s jours, a repris
les nâgociations entamees par le feu P-ce Potemkin, et
il parait que ses maniâres conciliantes, si diftârentes de celles qu' aftectait son
predâcesseur, achtveront de lever les difficultes qui s'opposaient encore ă la
paix.>
.

.

.

.

«+

(4) Becattini

.

.

.

..

.

pune data de-11

lannarie (loco citato).

termină scrierea lui Becattini și a lui de Salaberry.
(5)

Cn

acâstă

pace se

<Avendo avuto Vimperatrice la generosită di -condonare
alla Porta
12.000.000 di piastre di cui andava, ereditriee per le spese.>
(Decat.
pag. 293,
vol, 8).
a

(6) Vegi anexa,

-

|
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V. A, Unecniă

vea muscalilori

în' Principate,

unde, 'cu puţinii

lirmaţiunea chiari a unul istoricii
Draghici, «Poporulii se tem6 atunci
câscă, fiindă că ţine calea Gmenilorii
și făcea multe: necuviințe pe la case,
Acumiă
„(L

,
e

Potemkin

este cântali

mal

nainte, după

a-

partizani căldurosti al Rusiei,
de Muscali ca și de oslea turpe drumiă, îl desbrăcă, îl stilcea
de nici se mal poli povesti.> (1)
de unt

versificatorii:

Român, (2)

(Pon. II], pag. 56).

(2) In codicele No. 154 din biblioteca Academici se află următor
ele versuri:
sf Ptâmplările vieței feldmarșulului Unâzu Potemhin
al Imperăţici. Aloscorci,

Str,

.

O! tu deșcrtă lume!
— Ne putândii a-ţi da alt nuane,
Pentru ale tale schimbări
Ce faci înti'acestea stări, —

Vădii în
Coverşită
Cu așia
Ca-cumiă
Perdâoa

tine norocirea
cu mărirea,
aşedemântii
Warii av sfirșită.
când o

ridici,

.

-

-

După ce sai ostenit,
Ca unii comandirii

vestitii,

De-aii supusi i-ati biruiti
Şi cetăți au risipitii,
Ismailulă şi Vozia,
Cu puternică tăria,

Benderuli și alte multe
Care sunt de toţi sciute;

Prins-aii în a sale mreji

Te uiţi, nu scii ce să diei...
Atunci te arăţi schimbată,

Pre vitejii cei aleși

Ori-cu a morţei grăbire
S6ii în vro nenorocire.

Din Turcii cei mai aleși
Ai veniti şi-aică în Eşi:
Reiz Etendi și-alţi mulţi

Iară pre ticălosulii omit

Fată și mârtea sosește,

Precumii firea ţi-i lăsată,

Și ne întrebândă de nime
Îţi i6i darul iar la tine

sli dărimi ca pre unii pomi, |
De cinste şi de dulceţă,
Mai pe urmă şi de viaţă,
Șilă aduci la așia stare

De'lii faci vermilor mâncare.

Și-aii cerutii să facă pace
Neavendii altii ce mai face,

Pentru

pace hotăriţi.

Tâlhariulii cel făr de veste,
Și cu mare îndrăsndlă
Il face de 6să-afară

Din curțile und'era,

De Potemkin celii vestitii,
Că acesti mare bărbată

Bolnavii, precum se aflu,
Gândindii acesta cu cale
Ca să facă o primbare,
Când spre Nistru ati pureesă,
Din orașii, de-aici din Iaşi,
Căutândii locii de scăpare

Feldmarșalulii ostăşescii,

lar ccasulii celt otrăvită
Mai multii wait îngăduit

Precumii acumii voii să ic :
Și la mare și la micii
In lume stai auditii

Fiindii celă ântâiit de sfali,
Ministru impărătescii,
|
Vitejilori celori: mari
Ai Rusiei cei mai tari,
De care 'ntmacâstă vreme

Siliţă sunt mulți a se teme,

Dintr'a morţei vătămare ; -:

Și când ati mersi o qi cale,

Unde se numesce — o. vale

Codrulă, Fundulii-Bicului,
După starea locului,

Îsrona
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și pe zidulă interni alti bisericel Golia se inserie
numele, titlurile lui
și diua morţei. Este ultima amintire ce remasă
în Moldova dela Potemkin. (1)
PNI
Și văgăndii că ajung6
Mortea carea îl gon6,
Acolo aii porunciti
Să-i aștâmă pre pământii,
Să îngădue puţin,
Stându-i careta în drumii.
Deci privinâii în tâte părți

La câmpii frumoși și verdi,

Din ochi lacrimi îi curge
Lumei dându-i .defaimare
Cumcă nici unii preţii nu: are
Că celii-ce tare o iubesce.
La sfirşitii multi se căesce.

Al disii și cuvântii mai tare

De-a vieţei lui scurtare :
«Nici. averea mâ c€ multă
Acumă nimică nu-mi ajută.
Diamanturi și berlanturi, *

Nu-mi trebuiţi, stați-în laturi !
Cinuri și cavalerii,

Acumii vă lasii celorii vii!

Prietenii credincioși
Acumit sunt neputincioşi

lar puterea ei cs dată
Taină de noi neaflată !

Veniţi ostași întiarmaţi!
Gătili caii, înhămați, |

Ca să mă pornescii îndată
Unde n'amii fostii nică odată,

Să lasă ai mei cunoscuţi.
Să mergi la cei nesciuţi...»

Deci ceru să-i d6 Ia sine,

Ic6nă să i se 'nchine
ȘI spre ea a căută.

Au strigat să vie toți
Ostaşii Iui înarmaţi.
l-ai învăţati cu cuvinte

Ca cumii le-ară fi fosti părinte

Şi le aduce aminte

Ca pre dânsulă să nu'lii uite,

Ca unulii ce vede bine

Că peri -tâte de la sine.
lar după aceste tâte

Schimbă viaţa lui spre morte
Și se dusă sprintenit

La poleulii cel'aii gătită,
Și decâtii rudele tâte
Să î€ a sa resplătire:
Moartea este mai aproape
Ori milă, ori osîndire.,.
Și grăbesce cu tărie
Păcândii a sa datorie.
Acestii cnâzu s'aii severșitii la anii dela Hristosii 1791
(fila 33—36
codex 154 al Academiei. Codicele e e copie din 1837
în 40.)

din

(1) In monastirea Golia dela I aşi, pe păretele din
scripțiune rusescă în litere aurite, cu referință la Potemk drepta, este o lungă inin. lată traducerea dată
de P. $.
Episcop Melchisedec:

«Reposatulit în Dumnedei pr6 luminatuli Ineaz Gregor
ie Alexandrovici
" «Potemkin 'Tauricul, generală feld-marschal ali:
Rusiei, comandanti şefii alii ar«miilorii rusesci operătăre la sud, alii tâtei cavalerii,
ușre, regulateși neregu«late, ali fiotelorit din Marea Neagră, Azov, Caspic
ă și Mediterană, Senatori,

«presidentă al colegiului ostășescii ali statului, generalii
guverna

torii, ali 'Tavriei
«şi Charcovului, generală adjutantii, actualii camerie
rit ali M. Sâle Imperiale,
«generală instpectorit alti oştilorii, sub coloneli ali
Leib-guardiei, ală polcului
«preobrajenski, șefi alii corpului cavaler -gardilorii,
alii polcului de Chiurasieri,
«cu numele seii,'ali poleului de dragoni de Sant.
Petersburg, alii celui de gra-«nadiri de Ecaterinoslav, supremulii şefă ali palatul
ui fabricărei de arme și ca-

«valerit ală ordinelorii rusesci; ali st.. apostolii Andrei
celă ântâiii chiămată, ali
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VĂ.

Uirciiă

Ceea ce nu puţini contribui la terminarea resbelului fu Și
marele evenimentă. din Franţa, revoluțiunea: poporului
contra vechei
nionarchil. Acesti evenimentii aruncă panica în tte
curţile creştine:
«Un sentiment spontan€ dalarmes, scrie Salaberry
(pag.- 148 vol. 4)
et de haines saisit ă la fois toutes les t&tes couronntes
de Europe

et une croisade

lion, que de
piler dans le
grozite și de
Europei și o
gure naţiuni
“în prăpastia

presque universelle

fut tramee

contre

une seule na-

grandes errecurs et de grandes fautes devaient precigouftre de Tanarchie>. Un sentimeut spontanei de înuri coprinde totdeodată pe iste capetele încoronate ale
cruciadă aprope universală fu urzită contra unei sinpre care mari erori şi mată greșeli avâu so precipi
te

anarchiei.

«st, Alexandru Nevski, ali ordinului ostășescii ali si, marelu
i martir Gheorghe
«purtătorul de biruinţe și al st. întocmai ca apostolii
Unsz Vladimir, de clasa I-a;
«al ordinilor regale polone: al vulturului albă; ali st, stanisl
<prusianit vulturul negru; ali elefantului danez; ali ordinu ai, alii ordinului
lui suedez; ali Se«rafimiloră și ali marelui Principată Holstein, grafit
ali Rusiei, mare hetmanii.
«alit oștirilori căzăcescă de Ecaterinoslav și de Marea Negră,
celii mai zelos pen«tru Domnitoriă ; credinc

iosii fii ală Patriei, carele a întrunitii cu Imperiulii
ru"esescii Crimeea, Tamanul și Cabanul, întemeitorulii
și ridicătorulii floteloră vic«tori6se în mările sudice, învingătorul puterilor turcesc
i, pe uscati și pe nare,
«cuceritoruli Basarabiei, ali Oceacovului, Benderului,
Akermanului, Riliei, Is«nailului, Anapei, Sugiuc-cale, Suniei, Tulcei, Isaccia
, ali insulei Berezan, Hagi«Beiului şi Palancei, carele a fâcut să tremure capital
a și a sguduită inima im«periului Otoman prin victoriile pe mări; carele a
acoperit de vlorie armia ru«sescă în Europa și Asia și a pus, temelia glori6sei
păci cu Porta otomană, fun«datorulii și ridicăt

«merciului,

bărbatii

orulă a multe

împodobită

orașe,

protectorulă

cu tâte virtuțile

sciințeloră,

industriei ȘI C0-

publice și cu

cucerniere, a
«terminati glori6sa curgere a vieţei sale în Princip
atulii Moldovei, la 37 verste
«dela orașului capitalei Iași, în 5 dile ale lui Octomb
rie la ali 52-lea an dela
«nascere, aruucândi în abisulii măhniciunei nu numai
pre toți aceia cărora le-ai
«făcutii bine, ci
și pre acei cari "li cunosceaii»,

" Doculit unde muri fu pâlele d€lului Băcul,
sarahiei. P.. $. Melchisedec a vizitată monumentuliicare se întinde la nordulii Baridicatii acolo lui Potemkin,
venindii la 1851 dela Kiev.
|
punsă

Intrebândii pe ună Român Basarabian, ce este acelii
stilpii, acela i-a rescă-i stilpudă lui: Sfellici,

Bietulă

«pre luminat».

Român

dăd6

lui Potemkin

vecniuli

lui titlu

de <Sretley sii» adecă

— Darii de ce chiamă așia, îlii într6bă Episcopulii
român.
— Pentru
că« sfeclit'o aici!

respunde

și archeologice, Bucuvescă 1853 pag. 213).
00

glumețulii

0 op pr

român.

(Notiţe

|

istorice

i

ANEXE
LA

TOMULU

III

«Pomul I din seria 1786 —1800)
———_

...——

ANEXE LA PAG. 15
D. de Choiseul către d. de Vergennes despre intrigi
le ce se fue la Pirtă pentru
punerea lui Mavrogheni lu domnia ferei romdnesej,
«Jai eu T'honncur de vous informer avant-hier par
le courrier de Vienne du
changement gânâral arriv6 dans le Ministăre et de
V'6lvation de Yussuf Pacha de
Morâe, qui, aprâs avoir 66 lun des derniers valets du
Capitan Pacha, avait ohtenu
depuis quelque temps toute sa confiance, Les grands
de lEmpire, tous ceux
qui ont dâjă occup6 les premitres places voient avec
peine usage violent que le
Gd amiral fait de son credit et, malgră la terreur
quiil inspire, les gens de loi,
ne dissimulent point leur mecontentement. Je crains,
Mr, que le nombre de ses
adversaires n'augmente encore si, comme on me Vassur
e, il persiste îi vouloir faire
son drogman Pee de Valachie. Il Pavait tent& vainem
ent îl y a quelques Mois,
et je ne vous informai point de cette intrigue, parceq
ue je ne pensais pas quelle
put se renouveler. Les civrconstances sont changâes,
ct ce genre d'âvânement antrefois trăs-indificrent, pouvant avoir aujourd'hui des
suites embarrassantes, je vous
prie d'excuser quelques dâtails dans lesquels je vais
entrer.
A
Le G. S. 6tant venu L'6t6 dernier passer la journde
dans
la
maison
de
campagne du Capitan Pacha, celui-ci se jeta aux. pieds
de S. Hautesse et lui demandi
la Principaută de Valachie pour son drogman. Le
(. S., suivant son usage, la
lui acorda sur le champ, donna sa parole impâriale
de dâposer le lendemain le
Prince de Valachie contre lequel il n'y avait aucunes
plaintes, et de nommer ă sa
place Mavrogheni; mais lorsqu'il vonlut faire dresser
le Hatisherif, ses Ministres
lui representerent le danger d'un changement qu'il
n'avaient pas conseill6 et îl
fut entitrement de leur avis. 'Toutes les grandes
familles grecques, malgr& la
haine qui les divise toujours, se râunirent pour empâch
er un paysan de Parehipel de leur enlever une place qu'elles regardent
comme leur patrimoine ct se
cotisărent pour convainere tout le Divan de Lineapacit€
dant celui-ci ne dâsespârant point encore de son 6lâvati de Mavroieni. Cepenon, voulut s'assurer que
la Russie n'y mettrait point obstacle ct vint me deman
der des conseils que je me:
gardai bien de lui donner; mais P'ambassadeur Wângle
terre, moins prudent ou
plus empress€ de V'obliger, lui oftrit, avec les assurances
les plus positives d'un
plein succăs, des services qu'on ne lui demandait pas
et fit avec beaucoup d'elat
et de gaucherie ă Mr de Bulgakov des oflres que ce
Ministre rejeta avec humour. Cette fausse dâmare
. he
avant hientot transpire, îl crut mâme. devoir t6Ietorta Româniloră de V. 4, Urtchiă,

|
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moigner encore, plus fortement son indignation. 11 declara dans un oftice remis ă-

la Porte que Sa Souveraine ne soufitirait jamais P'âl&vation de Mavroicni, et que,
satisfaite de la conduite du Prince actuel, elle exigeait qu'on le maintint dans

sa dignite.

Cette attuire parut alors absolument mandude, mais elle va se renouveler.
Mavroieni qui, î beaucoup d'esprit joint audace la plus in6branlable, a su per-

suader ă son maftre que son honneur Gtait engag6 ă emporter une grâce qui lui

ațait 6t6 enlevce publiquement

et Hassan Pacha m'a dit î moi-meme

rait tot ou tard venger cet outrage.

qu'il sau

Je ne doute point, M-r, que la Cour de Russie ne s'oppose î ce changement par une suite de extension qu'elle donne ă tous les articles des traites
qui peuvent âtre utiles î ses ves. IVailleurs, le Prince actuel de Valachie a
fait” passer des sommes considerables î Pdtersbourg, et on le dit fort protgă
de M. de Bulgakow, dont la coiduite est sans doute fort approuvâe de IImpdratrice, puisqu'elle le comble de bienfaits.
E
|
Vous saurez apprâcier,
M-r le Comte, le degre- d'importance que l'on doit

attacher ă cette intrigue».

D. de Choiseul cătrăd. de

Veryeunes despre miniirea lui Mucvogheni

domnia ţErcă românesci. (10 Avril 1736).

la

-

«La negociation de la mer Xoire, dont je suis oceupt, est. encore dans une
situation qui ne me permet pas d'en prevoir les suites et de hasardâes demarches.
Le Drogman du Capitan Pacha, ce Mavro-leni dont j'ai eu 'honneur de
vous entretenir, Mr, dans ma dernitre depâche, vient d'stre nomin6 Prince de
Valachie, lorsqu'on s'aitendait le moins au succâs. de ses intrigues et je n'espăre
plus qw'aprâs avoir profite de linfluence qu'il avait sur le Visir „pour ses, propres
intârâts, îl apporte le mâme zile ă seconder nos projets. J'ignore encore, Mr, si
la Russie avait 6t€ consulte sur ce choix, auquel son Ministre s'est oppos6 'long-.
temps. On assure que son Drogman a tâmoign6 quelque humeur, mais on ne peut
juger par lă des vâritables dispositions de sa Cour. IL n'est cependant pas vraisemblable que la Porte ait voulu contrarier ouvertement une Paissance pour laquelle elle est accoutumâe d'exagârer les m6nagements».

Dulgalorw cătră Simolin despre nemulțâmirile Dusici faţă ci Turcia pentru *

schimbările de domni în ţările vomâne. (27 Aust 1787).

«La Porte ne se montre pas mieux disposce relativement î ce qui se passe
daus la Cuhan et aux environs d'Oczakow. kile ne prend: aucunes mesures pour
contenir ces peuples et donne mâme asile aux transfuges qui passent de la Russie
dans son Empire. Il est vrai quil a cte publi€ des firmans pour mettre ordre î
ces divers objets, mais ils restent sans execution.
D'un autre cots, elle se permet toutes sortes de vexations contre les peuples
de la Valachie et de la Moldavie qu'elle ruine par de frâquents ehangements
d Hospodars, dont le choix fait mâme peu d'honneui ă son humanite, car celui de
Valaquie, par exemple, gouverne de la manitre la plus tyrannique.
Ces griefs ne sont pas les seuls que la Russie.aitâă reprocher aux. Tares»,

4 a
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«Le Ministre (VIuternonce) parait bien convaineu que PEmper
eur est plus
intâresss qu'aucune puissance îla conservation des Tares, dont
le voisinage peu
inqniGtant lui permet de:porter ses forces sur ses autres frontiar
es et dont Pandautissement ne lui ofliait d'ailleurs, en compensation d'un avantag
e si rel, que l'acquisition de quelques provinces pauvres et difâciles î reduire
par leur 6tendue,
leurs montagnes, la rsistance; mais il est possible que M. d'Herbe
rt ignore les
projets de sa cour ou veuille les cacher st pent-âtre mâme
son altectation î
d&montrer ses .principes pacifiques doit-elle âtre pour moi un nouveau
motif d'observer ses demarehes. Il a profit de la visite que les Ministr
es ont fuite au

nouveau

Pee

de Moldavie

pour rester enfermă

avec

lui plus

de deux

heures ct,
depuis quelque temps, îl a pris divers prctextes pour multipl
ier ses agents en
alachie et en Moldavie. Afin de me menager les moyens de saroir
tout ce qui
se passera dans cette dernidre province, oi les troupes turques
ne tarderont pas
i se rassembler, j'ai plac6 pres du Prince Ypsilanti, en qualite
de scerstaire, un
PFrangais aussi sâr quintelligent et qui, dans Vesprance de mâriter
vous bontes,
ne ndgligera rien pour se rendre utile.
|
Mes mesures sont 6galement prises, M. le Cte, pour âtre bien
instruit de
toutes les dâterminations que la Porte pourra prendre et de
la disposition oi
seront suecessivement les esprits. Dans ce premier moment, la,
nation s'indigne
de la perfidie quw'elle 6prouve. Elle sent qwelle a 6puis6 tous
les sacrifices qui
pouvaient 6loigner lorage, et les regrette, puisqiils n'ont serii
qu'ă encourager
de nouvelles usurpations. Le mâme sentiment des Ministres a
pass6 jusqu'aux
derniers soldats et la fermentation. est extrâme. Les Fetita du
Mouphti ont ct
envoys dans les provinces avee ordre d'y rassembler sur-le-champ
toutes les
troupes, et 60 mille hommes sont d6sign6s pour former une premitr
e armde d'observation en Moldavie, Depuis quatre jours -on enltve tous les
charpentiers de la
ville pour le service de arsenal et tout ce qui existe de vaisseau
x est mis en
armement»,

ANEXELA

PAG. 17

Istoria fupteloră luă Aavvoghene Vodă și a răzmiviţeă din timpulă
lui pe la 1790.
Hă
Scrisă la 1817 de pitavulă, IIistache.
O poveste minunată

Când s întâmplă câte o-dată,

La vre o parte de locii

Din ali acei țeri norocii,
„Totă firea e pornită
A n'o avea tăinuită,
Ci pentru o pomenire
O punii în publicuire,
Ca după vremi să citise,

Ce nu șciii, să pomendscă ;
Dreptii aceea, dar și eii,
Cu

mila

lui Dumnedeit

Incepii după a mea idee,
„Cu vr'o câte-va condee,.
Povestea Mavroghenâscă
De la ţeră Românescă,
Că nu e după dreptate
A o lăsa la o parte,
Piindă lucrată minunate .
Și peste fire ciudate,
Întemplără nepomenite

Și fapte neauqite,

.

Care de le-oi seri pe tâte
Mavrogheneseile fapte,

,
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V.

Nu'mi ajunge nici hârtie
Nică condee 'n mâni să'mi fie,
Ci din cele mai mărunte,
Să nu vi se pară multe,

A.

Unrcuiă

Că amii dobândită Domni blândă.
După ce s'a aședatii,
De nizam sa apucatii;

Și puse tâte la .cale

Și vă rogii ori câţi nu sciți:
Ascultaţi să pomeniţi.

După a s'a cugetare,
Aittândii o hărnicie,

La leatu optii-deci și șese

Dete 'ntâiă poruncă mare

După

ce s'aridicase,

Cu Domnia din norodii
Mihai Șuţulii voevodii;
Nu trecu câte-va gile
Șanqimii de Domni, că vine,
Unulii ce a fostii în trâbă
Dragomanii pe marea Albă,

Ce'i dice și Mavrogheni
Iscusitii și omii alit trebi,
Și încă unii darit mai are

Căci e omiă Și vitâzii mare;
După care audire,
Cu atâta'-mpodobire,

Toţi

cu mare

veselie

Ii așteptămii ca să vie.
După ce întră 'n Bucuresci,
La ce îânti să privesci?
La galantomie mare,

Sei la blânda'i căutare?

Că'lii vedeai c'o plecăciune,
Incâtii era o minune,

Și cu o galantomie

Plină de elefterie,

In tâte părţile dândi
Bacșişitui şi aruncândă,
Lei, essindarii și groși
Sta asvirliți pe drumii groși.
Iar Q6că sosi la curte
Să mai veqi bacșișuri multe !
Sta revărsați prin tipsii

„Toti

stamboli şi fonduelii,

Și cari din boieri mergea,
Mâna de îi săruta,
Vedeai cum îi atîrnă
Cu pumnul galbeni pîn mână,

Ne miramii toți ce să fie
Acâstă galantomie?
Și nimeni nu pricepea
Acesta ce'nţelegea,

Și toţi mulțămiamu,

qicândii,

Cu o mar6 strășnicie,
Ca toți săi dea ascultare,
Că cele ce elii va dice
Nimene să nn”! le strice,
Fie bune, fie rele,
Eli "și-o da sema cu ele.
Apoi mai dete-ună nizamit

Să nu ămblămit cum Xmblamii,
In zamiflicuă și ?n plimbări
Și în alte desfrânări,
Ci Groşi ce mai feriți,

C'apoi. vomit fi pedepsiţi.
Noi, după a nâstră fire,

O socotiamii îngrozire,
Cu care Domnii s'arâtă
Puţini, ântâiii, d'o-eam-dată
Și totii nui damii creqimântii
Vădânduw'lii la fire blândii,

Ci o socotiamii dreptii glumă,
Dar vădurămi că nu'i bună;

Că de o mică pricină

O

Te pomeniai călii anină.

Numai ce'lii vedeai d'o-dată
P'in târgii trecândii, fără glotă,

Cu vro doni trei, din preună
Cu câte o sopă 'n mână,
Și după ce se întorcea

Vedeai colea și colea
Câte unulă atârnatii
De vre'o șiandrama legată.

Iar pe afară prin câmpuri

Stati țepele 'nfipte pălcuri,
Pe unii în ţepi căznindă
Iar pe alţii spânzurândă,
In câtii ne camii speriarămii,
ȘI toți la grijă intrarămă,

Vedândii fapte întocmite
Și lucruri deosebite, .
Care altulii wati avută
Din câţi Domni amii petrecuti,
Dică mergeai și la curte
Vedeai altele mai multe,

IsroniA

Te uitai prin spătărie
hămânei la aporie,
Vedeai săhii. ferecata
Totii prin păreţi spănzurate,
Mai pistole, busdugane,
cuțite,

Măciuci, mai pușci ghintuite,
Tâte prin păreți lipite;
Apoi stai, te socotiai

Șin rostii nu puteai săi dai.
Vedeai casele d'o parte

La uni câsii îlii sloboqia,

arme "'neareate,
te uitai
|
și îngheţai
c'unii hârză străinii

Nu'și semăna a creştină.
Cândă îlii augiai vorbindii
Incremeniai tremnrândii,

"Din damuitiă și din chiafării,
Și din as și din caldâri,
Nu'lii mai puteai potoli
Nică a/lii mai înconteni.
Atâta ună darii avea
Porte-e vlaviosii era.

Și la, cel e-l-alte tâte
Nu

La ch pii, la vorbă, la fapte,
avea deosobire
Dint'ună păgânii d'altă fire.

Avea câți-va spânzurați
In portii schimbată îmbrăcaţi,
Cu nisce mintene scurte '
Numai pân' la brâii făcute,
Cusute cu găitanuri
Și la brâue iataganuri,
La capit cu saluri turceșci

Cu șalvari largi încălțați,

Și cuţa pân” la genuche
Cu gaitanuri pe muche,
Cu iminii în picidre
Și cu genuchile g6le,
Cu mânicile sumese

Și prin mâni gl6uţele dese,
Ualeongii, le gicea,

De lângă clii nu lipsea.
Cândii facea, vre-o plimbare
Nu mergea cu pompă mare,

Ci călare voinicesce,
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„Și la capii legati turceşee;

Ca acile ascuţite,

Numai de
D'altă parte
Și la elii
Căli vedeai

|

Cu galeongii dimpreună
Și mazdracii ţiindii în mână:
Și pe unde nu gândea,
P'acolo îli întâlniai;
Tiptilă, pe josii și călare,
.
Prin târgii şi prin mahalale ;
Une-ori în porti tareescă,
Alte-ori călugărescu.
Mai avea ohicinuiti
Unii tunii, sera nelipsit,

Măsdrace şi iatagane,

Suliţă, angere,

Româsioni

Cândit străjile se pornia,
Ca să fie semnii do strajă,
Micii și mare s'aibă pază.
Dela un cesii să nu ămble
Nimeni, nică să se mai plimbe
Nici călare, nici cu butea,
-_ Că ștrângulii îi va fi munca.
Deci noi ne mai speriarămii,
De plimbări ne mai Lăsarămi;
Și cumi audiamii, dândi tunulă,
Numai. toți p'a casa drumulii ;

Și nimeni.nu îndrăsnea
-

Să stea la musaverea,
Că câtii era nâptea mare,
In straja făcea preămblare.

Și te pomeniai cu eli,

Tiptilă, în portii felă de felii:
Turceşce, călugăresce,
Schimbatii ca dmne feresce.
Apoi dâcă mai trecu
Altii ceva mai noii făcu:

Dete straşuică poruncă,

|

De puse pe popi la muncă;
Ca, câte biserici sunt

Și câte se voră fi aflândii,

Să stea pururea, deschise,

Și cu luminări aprinse;

Şi popa să nu lipsâscă

De lângă ea, s'o păziască,

Pentru vre-o întâmplare,
Ori de mânte, scii de bâle; .
Ca, cândiă îl va căuta
Săli pâte curândii afla.
Săracii popi, ce piiţise
Și ce potopii le sosise.
Ce muncă şi ce canonil

Că nu lipsiaii din amvonii;

V, A. Uarcură

Câtii era diua de mare
Sta priveghindii în picidre,
Cu ochii pe drumii stieliți,

Și cu dinții toti rânjiţi,
Să nu cum-va să sos6scă
Și pâte să nu-i găsâscă;

Că scia c'obicinuesce,
De'i lovea totii făr' de veste,
Cândii nu le trăsnea prin gândi,
Atuncă "Ii vedeai -venindii,
Ori cu vi'o câlma în capi

Săi câte unit camilafii,.
De nu putea'i săi alegi,
Nici ca săi mai înţelegi, .
Ci sta bieţii popi săraci,

In shangă, șeii, ca soldaţi,
T6tă diua nelipsiţi
Uitându-se pe la sfinți,
Avenduw'i parigorie
La a lori melancholie,
Iar, colea, mai înseratii,
Când gândeai că ai scăpatii,
Incepea iar a toca,

Și iar la slujbă intra,
La ortonii de diminâță....
Apoi iată, uite viața.
Apoi le mai porunci,

Și alta'i mai sfătui:
Ca toți să puc în capii
Câte unii grecescii poteapii;

Ia nimeni să nu'lii mai ca,
Cumii. unii obicinuia,
Ci ca unii darii neclătitii
De totii să fie oprită.

Deci sacesta o urmară,

Poţi căciula lepădară,
Gata la poruncă fuse
Și toți poteapiuri puse;

Că n'avea

cum

să nu pue

Văgândii că nădejde nu e
Ai mai sta cu "mpotrivire,
SG ai mai da sfătuire;

Că se temea de eli fârte
Să nu 'ncapă la vr'o morte,
Căntra nimici nu avea
A tăia şa spendnra.

Incă elă făcea uni hazi
A dice al și nu az,
Ci ce cântecii le cânta

Acele și ei juca.

Ne miramit toți ce să fie
Acestii focii și greu urgie?
Și nimeni nu putea s'afle
Ce închipuescii aste fapte?
Unii dicea că i omii buni,

Cei mai mulți că e nebunii;
Alţi "li ținea de prostii,
Și nimini nu-i da de rostit.
Cândii ședeai cu el la sfatit
Chiarii nebună adevărată;
Cândii începea numa'ţi spune, Nisce basne de minune.

Cumii și se felă s'aii purtatii
Și n6ptea ce a visati.
Unele îli întrebai
Alte răspunsuri

luai.

Iar la dile 'mptrătesci
Cândă vreai

sălii heretisesci,

In locă de logosii să facă .
Spunea după Marea Albă;
Apoi uite-te și vegi
De puteai să'i mai alegi,
Ci care, cumii dicii vorbea,
După cumii să pricepea

Și nimeni de nicăirea
Nu putea săi afle firea.
Și mai avea încă una:

„Că credea lesne minciuna;
La dânsulă câtii te-ai fi dusii
Vro minciună săi fi spusă,
Pe locii întrai la nazariă
De te avea mai mandarii;

Insă ce felii de minciună:
Cu zavistia "'mpreună

Să șcii să paradoseşci
ȘI să categoriseșci,
"Pe unii de buni d'o parte,
P' altul de râă d'altă părte:
Și-așa prohoriseai
Și cinste îți dobândeai.
Numai să te ţii şi bine
C'apoi rîde-orii toți de tine,
Cumă păţi bietulii Deșliii
D'o pomeni mortii și vii:
Așa 'ntrase d'o-cam-dată
Şi elit la acestă treptă,
Avendu'lii la unii nazară,
Incătii îi dete caftanii,

IsroniA RomânrLonti

De armașiii mare, pafta
După slujba cei făcea,

Că îi semăna la tâte.
Adevăratii, îşi găsise
Omuli după cum poftise,
Cu tâte încoronată

Și așa o suidisi
Până cândii o şi greşi,
C'atâta milă
De

forfecară,

nu nemerea

pe scara;

Șii fuse întrunit zădară

Chiarii Iuda cel spănzuratit.
Acumii dar să mai lăsămii

Ș'altă vorbă s'apucămii.

Mavroghenesculii nazară,

Și să fi sciutii strmanuli

La ce-o să-lii sc6ță caftanulii
Mai-mai că, s'ar fi lăsată,
D'acesti caftanii pipărată,
După ce'și perdu nazarulii
Iutră de rând Perdicaruli,

Cu minciuni, dicândiă că șcie,

Porte bine astronomie.
Adicăte că-i ghicitori

Și de stele cititorii.

După care amăgire
|
Credea 'nti'ânsulii peste fire,

Șcii, ca
De'li
Ast-felă
Și de

Turci.'n Moametii
ţine omii sântit şi dreptii,
şi elit îlii ţinea
tote îlii credea;

N6ptea căuta pe stele
"Diua venea cu mușdele,
Arătândii lui Mavrogheni

Cuisulii anilorii, ș'ali vremi,
Și cele întâmplătâre
Ale vremei viitâre.
Apoi nică elii n'o lungi,
Că începu alit părăsi,
Pentru că vedea căi spune
"Nisee minciuni de minune.
Une ori hietii le ghicia,

Iar mai adesea minţea.

După

ce cși şi eli

Dintr'acestii meşteşugelii,
Apoi altum locii cădu
Care pân'in sfărșitii fa,

|

Adecă-te : 'Turnavitulă
Dimitrache, procopsitulii ;

La Itulit optii-geci și optii
Dete spaimă în norodii
Audindu-se că vine

Oste turecscă mulțime,

„Avândii Turcii și 'Pătarii
(Arosnicii resboi cu Muscalii.

Deci iarăși luarămit veste
De r&smiriță că este

Și vedurămii ca unii aslanii
“Pe Mavrogheni în divan,
Incependit a se găti
Râsboiuli ali întocmi,

Și de grabit sabia scdte
Și în spătărie o trase,
Din tecă pe jumttate

Cu pioșchioluri atârnate,
Ș'a colea o spândură
Semnii de răsboi arâtă.
Apoi scâte și sangeculii
Adecă: tuiulit și stegulă .

Și le aşeqă în curte

A fi la toţi cunoscute,
Că sunt puse înti'adinsii,
După cum mai susii am disă,
Dup'aceea "porunci

Să facă catavrati,
|
De câți Nemţi se atiă "n ţsră
Și pe toţi săi scoț afară;
Pe sudiţi și cei-l-alți
Şi câți sunt lorii închinaţi,
Cum

mai în grabi săi pornescă

- Să plece "m țâra nemţâscă;

“Avândi şi cu ci bătae

Grabnică şi forte mare,

Cu șoptele, cu momele
De'i întrase pe supt piele,

Că pân” a 'ncepe cu Rusia

Ori-ce i-ar fi arătată
Nu eşa dintr” ali lui sfatăi,!

Iar după ce îi pormiră
Tâte scheile se porniră;
Și porunci cărți de scrise,
Prin județe le trămise,
Intr'auqii să le citescă.

Atâtă i-se 'neredințase,

Incâtă pe toți îi uitase.

Numai, avea și dreptate

Să sculase ș' Austria.
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Prin ttă ţera românescă;

Făcendu'i totii cete cete,
Inarmaţi, cu puscă pe spete,

Cu banană pliroforie
De acâstă bătălie,

Rinduindu-le și 16fă

Și nimeni să n'aibă frică,
Ci să stea toţi în odihnă,
Că pe toţi îi va păzi,
Nimic

nu voră

Numai

Ce'i strînsese dup'afară,
După ce le făcu 16fă
Ii mai puse la o trâbă:

pătimi, ”

Numai să stea cu credință

"La

acâstă

resmiriţă ;

Ca să învețe și mustra
Să scie să dea cu pușca.

Că intrase ?n bănudlă

După a lui socotâlă,

Apoi să stai să priveșci

Să nu fugă cine-va

Și cu dragii să pomeneşcă
De Românașii voinici,
Incălţaţi toti cu opinci!
Să te fi datii la o parte |
Să veţi regule curate,
Câţi erati de drăgălași
Și născuţi a fi pușcași!
Se mira cine "1 vedea

La vrăjmașii care cum-va,

Sci să facă ceaşitlicuri
Șalte multe hainlicuri,
Cu cari sunt obicinuiţi
De le facii în răsmiriţi;
Care acea bănuâlă
O avea fără "'ndoială,
După vremile 'ntimplărei,

Și gura la ei căsca,

Mai multă pe boerii țerei,

Căci părea c'aii fostii catane
De cândii ai eşiti din fole:
De așa mustră curată

Ca cei ce sunt mai semeți
Și la tote mai isteţi;

Pentru că cumă mai trecu,
Nu sciii ce-i-se păru,—
Pe hoerii Pilipeşci

Îi surghiuni din Bucureşei

.

Cu feluri de cazne multe,
„Tocmai întruni vârfii de munte.

Iar după cei surghiuni

Căci că cândii veneaii în țeră --

Butci, rădvane și carete

Ș'alte lucruri mai mărunte.

Deci până 'Turcii sosi
EL cătâ vreme a găsi,

Să striîngă și de aici
Vre-o sumă de voinici
Să dea o ajutorință.
La acestă răsmiriţă,

ste începu a stringe
|
Pentru vărsare de sânge;
Toţi condoraţii, cismarii
Precupeţii, cârciumarii,

Osebit Români de țeră
Și le făcu baeraci
După

cum

Mândri și cu veselie!

Grecii ca nisce măgari
Se mira de opincani,
Care de cândii sai născută,
Ne slujindu-se cu ei,

Scule șii alte ce avu;

după

Se totă mira lumea totă,
Cumii mergeaii peste câmpie

Pușca în ochi n'ati văgutii,
Pe cari îi credea, mișei

Drept la case năvăli
Și tote zapti le făcu

Ce'i strinsese

ca să facă trebă,

Iar pe Românii de țâră

afară;

:

era pe placă

Intraii

cu 6meni

d'afară ;

Buni pentru ostăşie
Nu credeai Români să fie.
Ș'acumii în 6ste de'i punea
"Mai multă fală făcea,
Iar după acestea tote |
Văqurămii că alte scâte:
Dete strașnică poruncă
Boerilor să se strîngă
La curte, toţi înarmați,
Pe cai buni încălieați;
Cari după ce veni, |

De răsboi "i sfătui
ȘIi trimise spre Focșani

Să dea răshoi în Museali,

Doeri plecând se duse;

Isronia RomâxiLonă

Până la Buzăi majunse
Şi trimise să se-ntorcă
Zăbavă să nu mai facă.
Nut trimetea, altii ceva
Numai firea le-o "ncerca,

Ca să vadă cumiă sarată:
Supuși scă haini d'odată ?

Iar clucerulii Câmpinânulii
Ca să scape de liranulii
pă
Adecă de Mavrogheni,
„_Apucă drumul Vieni,
Spre părţile ţărei Nemţeșci,

Lăsându'și tâte 'n Bucureşci,

Numai călare, cu trupul,
.
Ca dea cândi vede lupulii.
Mavrogheni cumii simți,

Ca unii balauri scrișni,
Și de grabit orîndui

Casa de pecetlui,.
Orînduindă într'adinsti
De

le-aii luată

tote

Haine, scule, argintării,
Carete, moșii și vii,

"n scrisă:

Și ori-ce ait mai aflati

Pe tâte le făcu zaptă.
Atunci să fi văqutii jale
Și plângere f6rte mare,
Că după cei le luă,
Pre cocâna i rădicâ,
Din preună cu copii
Dei supuse la urgii:
In Țarigradă îi trimise
Acolo îi surghiunise.
Iară dâcă mai trecu

Ș'altulii iar așa făcu:

Spătar Iancu Măgurânulii,
In urmă după Câmpinânuliă.

Vodă cumii vEdu așa

Că 'ncopur-a se căra,

Câte unulii, câte unulă,
Numai lăsâ pe nici nulă,
Şii porni n ţâra Turcâscă
Ca să nw'li mai necăjescă.
După ce dar îi porniră
Iată și Turcii sosiră,

Nenumărată mulțime
Cu tunuri și cu tărime,
Unulii și: unulit delii
Resgrăseni și vindelii *
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Hotoneni și Nicopeni

Șiștoveni, Turtucăeni,

„ Manafi, Arapi, Anatoleni,
Dancălici și Giurgiuveni,
Ortale peste ortale
Cu feluri de saltanale.

Gemea țâra românescă

Numai de 6ste turecscă,
Cari după ce veniră
La conace năvăliră,
Deșertîndii casele tâte
Ce era mai îmbrăcate,
Toţi cei mai mari, agale
Ce aveaii pompă mai mare;
Iar cei mai nici năvăliră
„Care pe unde putură,.
Amblândii toti înverșunaţi,
Șcii, ca nisce câni turbaţi ;
Nimeni n'avea să le dică
Vre o vorbă câtă de mică,

.
-

Că cumii te ar fi auditii
Punea mâna pe cuţitii;

ME

cutremurii când gândescii
La acelă fursaltii turcescii

Și la acelii căpătâi

Ce "li avea Turcii ântâit! .
Atâtii avea semeţie
De nimeni nu vrea să scie
Do avrad şi d'anasina

P'atunci se *pgroșase' gluma.

Mulţi se lipsiră de case

Și toți prin hanuri intrase,

Ne fiindii obicinuiţi

A şedea, cu atâția Turci;
- Carii dâea mai trecu

La zurhale începu,

Și la alte multe rele
Ce era, deprinși cu ele.
Nu era di netrecută
„A nu fi zurba făcută,
Numai augiai trântindii

Pistâle, pușci, slobogindii.

Iar vitezulă Mavrogheni

Ca ună norocitii alti vremi
Și ca unii cârmuitoriă

Straşnicii: oblăduitorii,
Avendi putere deplină,
Dată prin firmanii în mână,

Ce va face, ce va ice,

sa
LE

A

PECA

CEL!

AOTECE

me

a DN
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V. A. Unecmră

Nimene să nu le strice,
Să spânzure, și să taie,
ie măcarit câtit de mare,
Indată orîndui
Paznici spre a striijui,

Dândi strașnici porunci tari

Intâiii pe la cei mai mari,
Să fie cu privighere

Spre făcătorii de rele,
Că în urmă mai simţindii
Pe vre unii 'Pureii răi făcândii,
Dela ori ce baeracii,
Aga

le vine

de hacii;

Asemeni fu porunciţi
Și cei-l-alţi ai lui zabiţi,

Așia
Cu
Unde
Și
Danii

totii grantulii să'șă ţie,
atâta strășnicie?
sait mai auditii
unde s'aii pomenitii
ghiaurii să se "ngrozâscă

Atâta 6ste tureâscă,

Și cu răcorile numa
Să'și sigurifsâscă slujba?
ME rogii ce putere tare
Și ce strășnieie mare,
Ce avea 6menii lui,
|
Te întrebă, mie să'mi spui:
De nari fi fostii Mavrogheni

Sar fi sumeţitii puterii

Ci cu răcorile lui

Adecă: Spătaruli, aga
Cumii și a lorit tâtă tagma,

Se temea și-de ai lui,
Că toți Turcii îl scia

Făcândă vrunii răi undevași,
Fără de altă întrebare

Vedeai gogtmite paşi
Și atâţi mari bimbaşi,

Unde vor simţi ostași,

Săli prindă și săli omsre.
Apoi d'aci să te. ţii,
Să veqi bătăi la zapcii,
Toti cu sopa neghiobeșce
Vedeai numai căi lovesce,
Nu căuta nici de mână,
Nică de piciorii, nică de gură,
Unde le venea lovea, :
Vai! de ei ce pătimea!

In câtii și ei se speriese
De aceste bătăi dese,

Ce pătimea bieţii 'Turci,
De zapeii și de-arnăuți,

Alâtii de cei spătăreșei,
Mai virtosii de cei ageşti.
Că cumii audia de aga
Tremura

'Lurcii ca varga,

“Ce fursaltii mare avea;

Cu barbele lungi, lăsate,
Până la brâu spânzurate,
Așteptândii pe la: perdele
Ne putându-i găsea, vreme!...
Apoi voivodi era,

Sci a viziră semăna?
Care Domni ai mai stătutii,
Trei tuiuri să fi avută?

Și care altii să se bată
Cu doi Imperaţi d'odată?

De mare cinste e vrednici
Mavrogheni celii puternicii,
Adevăr, spunii, că prăda,

Dar nevoia "li îndemna:
Cunii era să odihnâscă
Atâta 6ste turcâscă?

Și de ar îi fostii altii Domnii

Șciindulii că e deliii,
Ce îi dicea Hangerliii;.

Ari

__De

De câte ori sai ispititi

Atâtii îi Iuase frica.
nu

mai

Qicea

nimica;

Cândă "lit vedea prin tîrgii trecândii
Se scula toţi tremurândă,

Șoii, ca cândii ar fi trecuti
Vranii “Turcii mare, cunoscută,

Așia se scula la rândă.

Toţi cu toţii tremurându,
Bravo, Mavrogheni Drava, .
Altul ca tine mai stava

mai scăpatii vruni

Cu atâta mare-oştire
Ce căduse pe creștini?

omii,

Și "n câte rînduri stai porniti
Să dea focii și să robâseă
Și să iarmaladisâscă,
Și elii, cu a sa putere,
I-ai opriti de aste rele!

Pe câți pași şi "Turci vestiți
I-a omorită, surghiuniţi,
Numai căci se ispitise

Isronia

"La răi, iar nu se şi pornise?
Liponii la așia amarii
„Nu "i era banii zadarii,
Ure n'ai fi bucurosi
Dela morte să fii scosti
Și să dai pentru scăpare

Și cămașa din spinare?

Vrei să dici că, jăfuea...
-Jăfuea unde scia..,
Pe care scia că n'are.
„Nui mai făcea supărare,
Ci unde vedea mai gltă
P'acolo da câte o râtă.
Să lăsămii dar până aici

Să 'ncepemii de resmiriți,

Veni vremea să pornâscă

uste spre țâra Nemţescă,;

Deci facu mare gătire
Pentr' a Tureiloră pornire;
Și găti vino dece mie
Cu- o mare protiinie,
Tuturoră lefi împărţi
Și spre Brasovă îi porni;
larpe cei mai mari agale
Ji îmbrăcă și cu blane;
Sfătuindu-i cum se facă
Și pe la ce locuri să trâcă,
Pentru Brașovii ca să-lii ia,
După cumii nădăjduia.
Apoi după ce-i porni
Altă 6ste mai găti,
Atâtă "Turcă câţi și 'Tătari

Și-i trămise spre Muscali.

lar peste puţine dile
Priimi o rea vestite,

Cumii că Russia s'a întinsti
Și Moldova

a cuprinsi,

Și din câți Turci stai aflati
„_—

Mai nici unulă n'a scăpatii,
După care audire

Iarăşi mai făcu oștire
De ostași să mai trămiță
“Spre a da adjutoriații,

Ca să mârgă drept la Iaşi
Să gonâscă pre vrăjmași.
Și porni o sumă mare
De leniceri şi ortale
Imbârhbătându-i cu vorba

Rouâsironui

Ca să stea să ia Moldova.
Iară cumii plecă din loci,
Scii, ea cândi dete pe focii,
Că toți 'Turcii se topiră,
Nici unul nu mai veniră,
Apoi vădândiă că nu pâte.
Pe Muscali din Iași a-i seste,
Se mai lăsă de Moldova
Și s'apucă de Europa;

Căci vedea că cam spre Neimţi
Venia

'Tareii mat

semeți ;

Iară în colo spre Ruși

Cum se ducea era duși;

Rani când unulii de scăpa
De voinici se lăuda.
Deci pâna găti ostire,
li veni bună vestire
Că cei despre Austrie
Ati făcutii o vitejie,
Adecă: mergândii în susă
Pân' la vamă ai ajunsi

Și că vama ai coprinsii
Pe Nemți cu totuli i-ait stinsă.
Deci de grabă și porunci
Tunurile-a

slobodi;

Pratunci trăsnia, tunurile
De le mergea fumurile

De trăsnetii multă și de plesnetii

Îi sbura păralii din crestetăi.

„Bar peste puţine dile
După acea isbîndire,

Vedurămii numai că vine
Vro sută de Nemţi, mai bine,

- Addueându-i din apoi
Turcii, ca pe nisce oj:

Unii vii, alții răniți

Alți prin masdrace "nfipță
Vedeai din Turci pe oră-care
Cu câtă-unii capii la spinare.

“Iar Mavrogheni vădândii
Atâţia Nemţi addueândii,
Cu tunuri, cu terhanele

De carbă și de ghiulele,

Chiămă pe Turci, pe agale
Și-i îmbrăcată

cu blane ;

Pe alți "i-a împodobitii
Cu celenchiuri de argintii.
Celenchiuri, blane, capote
,
N'avea cin" să le mai pârte,
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V. A. Unecnuă

Atâta era de dese,
Nici marfă mai rimasese.
Uroitorii, cojocarii

Și săracii argintarii

Atâtii aici, câtii ș'afară,

|

Nu mai putea toti lucrândii
Blane, celenchiuri făcândii. —
Apoi după ce-i cinstiră
Iar înapoi îi porniră,

Dreptii la Brașoviă, ca să-lii ia,
Darii nimicit nu folosia,

Că 6stea de tot slăbise

Și 'Tureii se mai rărise,
Unii la resboiii perise,
Alţii de frică fugisă.
n Susii a se mai

întinde,

Scă a mai merge "nainte,
Vedea câ nu isbutise
De câte ori se pornise;

Da numai câte-o năvală
Și se opria far la vamă,
Și de la vamă prin giurii,
De făcea câtă-unii ceaburii,
Găsia cât'-o caraulă,
Cumiă ami ice mură n gură,
Și cândiă le venia 'ndemână | Stergea câte-o căpăţînii,
Și la Bucureşci năvală
Ca să le d6 Vodă blană.

Asta le era isbânda,

Totă câștigul și dobânda.

D'ăntâiii de nu borbonia

incai totii mai frunqăria.
Iar de la o vreme-'ncâce
Aya-i vedea-i că se 'ntârce.
Vădândii așa Mavrogheni,

Că se dedeseră leni,
Se socoti, ce să fie

Ac6st'a lorii mișelie
Și împotrivă norocii
Că cumi mergii așa se 'ntorcii?
Și fiind-că pentru 16fă
Nu-i trâgă inima la trâbă
Și nu scia că din fire
Și din a lor norocire

Na potit să prohorisâscă

Pe vrășmaşiii să-l birucscă,

Deci dup' ale-alts multe

Cisluiri mari și mărunte,

Ce le presăra

prin ț6ră,

De ne luasemii de gândui
Cu cisle toti rânduri, rânduri;

Mai află unii vicleșugii
Să-i îa cu altii meșteșugii,
Și 'ncepu a se porni
Spre cei mici a-i boeri,

Făcândii pe unii şetrari
Pe alții pitari, serdari,
Ca să vadă cei mai mari
Să se 'ndemne

a da bani

Apoi d'aci să te ţii
Și să mai vegi boerii!

Alergândii care de care
Să ia caftanulă mai mare,
Măturândii totii de prin casă

Și dând până la cămașă,
Numai și numai să fie,

In rândii "1 arhontologie,
Să nu rămâe mai josă
Decâtii

unti altulă

mai

prostii;

Chiarii se punea și țăranii
De da cu duiumulii banii
Și care nu-ți trecea “n gândit

Vedeai caftanii îmbrăcândii ;

Și dintrun mojici plugară
L'augiai: arhon șetrarii!
Decă cu midlocul subțire,
Ii sptlase pe toţi bine.

Apoi vâdendii că oștirea
Totii nu-și părăsesce firea
Să facă și ci vro trâbă,
După

ce le dete I6fă;

Nu, ci se ducea în munţi
Și se 'ntorcea jumuliți,
Găsi dar a
_Ca

fi cu cale

însusi să se pogâre

Cu toți Turci după elă
Să "Și al€gă la unii felă,

Ori spre bine, scii spre rii

In mila lui Dumnedei.

Că se supărase forte,
Vedândă

că nici

cumă

nu

pote

„Nici Brașovulii ca să-l ia,
Nici Turcii spre Ruși mergea,
Incepu a se găti
Spre vrăjmași a se porni

Și strinse t6tă tureimea
Și t6t'a Iui hoerimea

Îstonra Româxiroiiă

Și al curţii mari şi mici
Ciohodari.și ecpaici
Spătari, aga, dorobanţi _-

'Pugudtă, ca o sulă,
Și o ghebă în spinare
De nu făcea, cinci părale,

Și zapeii toţi cei-lalți,

De aba roşie ruptă

Și merse ântâii c' urdiă
In câmp

Cu

sub Mitropoliă;

aţă albă

cusută;

Cu poturi, cu iminei,—

Șequ darii câte-va ile

“Se deprinsese cu «i.
Iar să-lă fi viqut călare
Chiarii vâtafi de haimanale,
C'o grămadă de voinici
Totii arnâuţi, socarici,
Avendu-i pe lîngă dinsulii

Acolo sub monastire,
Apoi iar se rădică
Și dreptii în susit apucă,

Iuându-și oștirea tâtă

Spre vrăjmași, ca să se bată.
Tar aici în Bucuresci
"Ți era scârbă să privesci;

De nu puteai să "ţi ţii xisulii;
Și da prin tîrgii cât'o raită
Ca să-lii vadă lumea tâtă

Că 'și lăsase pe iubitulii,

Adecă pe 'Turnavitulii,
Vechilii în locu-i să fie.

„La ce trâptă a adjunsii

Și câtii s'a "'nălțatit de susă,
Aflerim Dimitrăchiţă

Apoi vedi blăstemăţie!

Din câţi boeri remasese,
Pe dinsulit îli alesese
Mai harnică, mai credinciosi

D'ar mai fi vio răsmiriță

Şi unit Mavrogheni Domni,

Șciii că tu te-ai face omi!
Acumii iați nădejdea, frate,
Că aia nu se mai pste.
Ce gândial? ca ta Domnie

ȘI. la tr6bă practicosii,

Mojici, grosii şi necioplită

Ș'unii fudulii deosebiti.

Vai! o țâră Romănâscă

Până "n sfirşitii o să ţie,
De ămblai așa pe susii

Vedi cin' să te stăpănescă?

Unit Dumitru 'Turnavitii,

- Câtii fu Mavrogheni dusi ?
Nu socoteai că e vintii
Asta ce ămblai făcândii,
Care suitândi te "'ngrozesce

Care n'ai fi. mai gânditii, -

Păi să te fi.dati d'o parte

Și să vegi ale lui fapte!
Că făcea prin Bucureşci
|

Apoi iar se potoleșce?

Toti tarturi Mavrogheneșci ;
Apoi avea o mândrie
Lipită de mojicie

Nu scii să lumea este
O 16tă ce se 'nvîrtesce,
Care altă t6bă v'are
De câtii să sue, pogdre?
Cu tote aceste dar

Ș'atâta o semeţie,

„

- De nimeni nu vrea să seie!...
Venia la dinsulă boeri
Pentru niscare trebi,
“ta la unii stăpinitorii,

Să dicemii că e ună dar
ȘI unii noroc negânditii

De la Dumnedeii veniti

.

erei oblăduitoriii ;

Iar el, ca uni blăstematii,
Ședea în patii răsturnat
Și boerii în picidre .
Stăndă cu capetele gdle.
Alte ori sta prin privdorii
Până se scula din somnii.
Im scurtit se afla ali vremi
Ali doilea Mavrogheni.
Avea în capii o căciulă

46i

Că tâte la omii cândii vine,
Oi rele vorii fi, ori bune,
Sunt totii după norocire,
Iar nu născute din fire.
Darii să le lăsămi d'o parte
Să 'ncepemii de alte alte:

A vedea sfirşitulii trebi
Ce a făcutii Mavrogheni.
După

ce eși afară,

Se plimbă cât-va p'afară

2

E

V. A, Urca

Și plecă drepti spre Focşani,

Să dea răsboiit în Museali.

Arătândii

multe

cuvinte:

Pentru

aflase

de Turci

Și nu îndrăsnia să intre

Apoi vedu că nu i vorbă,

Că-i dete unii prafii de tobă,

Atâta de oțeţitii

“Dup”

In câtii ma mai zăboriti,
Ci pe locii s'a strecurati

&

Că 'n Bucuresci sunt cam mulţi.
aceea se sculară

Arnăuţii ce s* aflară
Și toți, caii "ncălecară
Și spre Turci se rădicară.

Şi spre Nemţi a apucatii.
Nemţii încă se pornise
Mai pân' la Buze venise.

"Merse de le dede veste,

Că Nemțulii pe margini este
Și decâtii să se lovescă,

Apoi sta: ca să se bată,
Venia treba cam ciudată,
Că Turcii se risipise,

Mai bine să se pornâscă

Și Dunărea să o trâcă,
Ca spre Giurgiii cu toţi să mdigă.

De fiică mai toţi fugise,
Deci vădândii și eli aşa,

Turcii nu mai zăboviră
Ci îndată se porniră,

Că nimicii nu isprăvia,
De toti se desnădajduise

Plecă

pân"

|

la Văcăresci,

Și ț6ra, o părăsise
Și trecu "n ț6ra 'Tureâscă

Apoi gândi "m DBucuresci
Pentru ce însă așa,

Râmăindi vr'o duoi trei pași
In Bucuresci camii golași,

Intâiii s'armaladisescă .

Si nu se mai nevoiască,

Să nu le facă ceva?.
Și mai apoi să portscă

Cu vre-o mie de Turci
Toţii-toţi iar nu mai mulți ;

Care și ei aștepta

Prileji d'a se depărta,
Cândii de cândi să se stroedre
Nu cum-va să-i împresâre,

!

Că Nemţii se întinsese,
" T6tă era coprinsese,

Iar Mavrogheni gândi,
Incă pân a nu fagi,

Că 'n Bucuresci ai rămasii

Vr'o câţi-va Turci de pripasii,

Să nu cum-va: să ia scire

De a Nemţilorii venire
Și până ei a sosi
Să "neâpă a parladisi,

Și chiămă po Filaretii
De 'lii trimise la: Nemţi drepti,

Ca să-i parachinisâscă
Cum mai curând să pornescă,
Sânţia sa plecă, se duse
Și spre Buzeii îi ajunse
“ȘI i-a întîlnit viindă
Spre Bucuresci coborindă,
Că poruncă priimisă

Și Maceea se pornise,

După ce s'apropriară,
Stătură la îndodlă,

Mai vârtos că Nemţi nu- sunt,
Ci raea i-a amăgitii,

Așa dar se socotiră

Iar înapoi se porniră.
Ia spune-mi acumii ce faci
Și unde să te mai bagi?
Unii spre Nemmţi apuca,
Alți prin hanuri intra.

Nemţii nu se mai vedea,
Turcii se apropia.

Ce milă Dumnegetscă
Făcu legea creştineseă!
Că pe toţi 'Turcii orbi
Și înapoi se porni.
Dar totii nu se întâreca, .

_ Clopote de n'auia;

Ci cumii începur'a trage
Nu scia cumi s'or întârce,

Socotindi adevărată
Catunci nemții ai intrati. .
Iar nemţii tocmai pe scră
Ait intrati

şi că dafară;

Insă din volintirime

Puţini și din călărime;
A doua Qi a intrată
Toti obuzuli regulatii,

La lctulii optii-qeci și nouă
Octombre dout-geci și nouă.

(Dupe unii codice proprii. Vegi și Dueiumul Român
din 1869, 93 Iau.—9 Februar),
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Donul

„Memoriile
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Anastasie se otăresee să mergă în Valachia la Mavrosheni, care ajunsese
domnii în acea țâră.—
Trece Balcanii şi Dunărea şi se intâlnesce cu nisce călători franci. — Indisereţi
unea
unui egumenă grecii. - Eli intâlnesce pe Condili, care lăsase serviciulă lut Mavragheni
,
o

o

>

]

De multi timpi aveam dorinţa d'a merge în Valachia, să cerceii noroculii

meii pe lângă Mavrogheni, care se făcuse Principe ali acei provine. Din Egipt
trecui la Constantinopole. In timpul acela lusuf fasese înălțată la demnitatea,
de Mare Visir, Din momentulii numirei sâle, Lusuf pregăti rumperea păcii cu Rusia şi resbelulii isbucni fâră declaraţiune formala. La 18 August 1787 'Turcia
făcu ambasadorului acestei puteri politeța de a-i da unii apartament la șepte
turnură (1) pe socotâla Sultanului și garnis6na tureâscă dela Ociacof atacă fortărea de Ninburn întrunit momentii în care acâsta se credea în pacea: cea mai
deplină. -Chiarii de arii fi dobânditii turcii suecesulii celii mai complect într'acestă lovire, totii mari fi pututii să fie apăraţi de pata acestei fapte de rea
credință, dar neishândirea lori adaogă mai mult vașinea pentru dânșii. Impăratuli găsi acumii ună pretextii seriosi pentru a se uni cu Rusia şi declară resbelit Porţei la 9 Februarie 1788. Acâstă întâmplare se păru că va face neapă-

ratii din Valachia teatrul răshoiului în cursul campaniei următâre, și de acea se

îndoi dorința mea .d'a merge în acea provinţie. Dobândiii dela Hassan serisâre de

recomandațiune către Iusut și către Mavrogeni.
Marele visir tăbărise oștirea sea la Daud-Pacha și aridicase stindardul sa-

cru alii Profetului; elit adunase în jurulit săi marea 6ste a credincioșilorii pentru
apărarea, Imperiului Otoman. Aveamti proiectulii de a-i face o visită în trecătii ;
dar sperândii a juca unii rolă mai strălucită pe pământul Valachiei, mă otării
a merge la Mavrogheni.
|
Cu t6te că tste disposiţiunile și scrisorile de recomandare "mi erai luate
pentru plecare, mai petrecui însă încă vre-o patru dile în capitala 'Turciei, pentru a me deda la tâte plăcerile ce acestit scurti spaţii de timpii îmi. permitea
da'mi procura. După ce 'mi luai adio întiacestii chipii dela Constantinopole,
plecai cătră teatrulii resbelului și alit pericleloriă, alii cărora drumii este adesea
încosjuratii. de mai puţine pericle decât alii plăcerilor. Echipagiuile mele erati
forte uș6re: ele nu consistaii de cât în cea ce calulii meii putea să porte, pe
lângă pers6na mea. Nefiindi îndestulii de bogatii pentru ami da o escortă numer6să, credui că voit călători în chipulii acesta cu mai puţină temere decât

când. aș fi fostii însoţită de unit cortegiii neîndestulătorii pentru a mă apăra.

Mersei la tabăra lui Llusuf.
“când. era -Kehaia al lui Hassan.

Visirul "mi era cunoscuti.de mai înainte.de
Indată ce el mări numărulii scrisorilorii mele

(1) Inchisârea de Stati ln Constantinopole unde Porta, în cas de rumpere de relaţiunl,
aresta pe Miniştrii puterilori străine, sub pretextă dWa-i apăra de insuitele poporuţiunei,
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cătră Mavrogheni, înaintaii călătoria, inca, căci și lusuf
se pregătea pe curândă:
unulii după altulii, pentru
ca să dea timpii Zaimilor și 'Timarioţilorii de” prin
tâte provințele Rumeliei a
mări numărulii armiei sâle și doriami să întâlnescii
în calea mea cât se va putea mai puţine din aceste despărțită de dreptii—sredincioş
i de ai lui Mohamet,
cară supuindu-se chiămărei ce le făcea Vicariuliă
Profetului (1), erai să alerge
din tte colțurile să se așede subt ordinele locoţiitoriului
sti.
să poraâscă cu 6stea sa în câte-va locuri însemn
ate,

Dela Daud-Pașa până la Heracli nu mi se îatâmp
lă nimici extra-ordinară.
Trecerea Baleanului ară fi putută da plăceri miri
unui altii om decât mine.
[ii însă care

erami multă mai doritorii d'a cunâsce slîrșitulii lucrur
ilor de
cât începutulii loră, fasci încântatii în diua când vădui
muntele Emu la spatele
mei și cu atâtii mai multi câud maiestâsa Dunăre
începu a rostogoli subt ochii
mcă valurile s6le măreţe; iar după ce trecui acesti
rii mândru și puseiii piciorulii pe câmpiile bogate ale Valachiei, atunci
bucuria mea nu mai avu margini,
Spre a profita

pe cât "mi cra cu putință de bine
a da o probă de stimă ce purtamii încă pentru instit facerile Cristianismului şi
uțiunile sâle "mi propusei
a petrece întâia n6pte după sosirea mea pe un
pământă creștinescii, înti'o mănăstire ce era în drumul mei ș'ai căria călugări aflase
mă că vieţuiaii în abundență și că puteaii cu înlesnire să dee călătorului
din bogatele rămășițe ale mesei lor, și din dormitorulii lor un colții pentru
cu 0 oră” mai înainte de către o câtă de Franci ceodihnă, Mănăstirea se cotropise
ordine otăritâre dela guvernul provințial pentru a căltoreaii avândii la mână o
fi bine primiţi și ospătaţi
ori unde în calea lor.
.
|
Dică că schitulii era cotropită de dânșii, căci număr
ândii "stăpânii, slugile,
curierii, mekmandarii (2) și dragom

anii, creqii că nu eraii mai puținii de trei-deci,
și călugării fuseseră scoși de prin chiliele lor
pentru a face loci acestori numeroși 6speți. Credui

mai înttiă că o măsură așia de estraordinară, trebue
să aibă
o cauză de aceeași însemnătate, și că negreșitii capulii
acestei cete va fi celi puținii
un trămis al vre unei puteri creștine, d'a se duce
importante. MS otării dar în liniște a'mi odini calul la Pârtă spre a trata niscai afaceri
în ori-ce colţisorii mi s'ar acorda.
Vrusei cu tâte acestea să mă asiguri dâcă bănuel
ele mele erai adevărate și adresându-mă la unii fel de curier jumătate elveţianii jumăta
te italiană, carele dădea ordinele sale către economulii mănăstirei într”o limbă
amestecată cu italienesce și
elveţienesce, fâră ca econom

ulii să înțel6gă unii singurii cuvânt din vorbir
ea Lui și
totii ce putui descoperi fase că domnul '1***
patronulă săi era ună tânără posesorii
de o stare mare și care, desgustându-se d'a
găsi a casă la dânsulii totă odihna, și
de-ași vedea ordinile esecutate îndată ce le
dedea, s'a apucată să rătăcescă prin
lume, pentru a'şi procura plăcerea, sâii d'a
se culca fără cină, s6i d'a continua
călătoria sa fără a se odini într'ană pati. De
aci avea gândi să se oprâscă mai în-

tăi la Constantinopole ; dar-de acolea înainte
nu era otăritii încă de va merge
la China pe uscati, sei la Peru
pe mare, acâstu nu se şcie încă,

——

(1) Acestă
În contra

puteriloră

străine

spre a face ps poporulă

rarea Islanismului,

-

litlu se purta

da Sultanul

ca urmaşii

ali Califiloră.

creștine, stindartulii sacru ală Profet
ului

sâă să creJă,

era

In tâte

resbelele

Lot-dt-una

stle

desfăşurat

că resbelele sile erai intreprinse tot-dd
-una pentru apei

(2) Impiegaţii ce se însărciucză în Tureia
da însoți la drumit pe ambasadorii
giorii de distincţiune și de a împlini
Wwebuinţele ce aă.
.
:

şi voia-

Îstoaia Româsttonă

De și invasiunea
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franci

lor” lipsise pentru puținii pe călugăr de chilin
ţele
lor, dar stareţulii nu avusese nici o supărare.
du-mă că mă făcusemii familiară cu Gspeţii săiEi înțelesesemii, că acesta, vădândin noptea trecută şi că aveam
către dânșii o purtare puțin obișnuită unui
mahometanii, începuse a prinde bănueli despre mine. 'Temându-mă dar să nu facă
la Bucuresci vre-unii raportii răi
în
contra mea,

credui că pentru astă dată ași putea fără căință
să mă l6pădii de
Profetul. Il trăsei dar la o parte şi-i disei
cu unii tonii de confidență misteri6să,
că eii sunt ună grecii venită

tiptilă, ceea ce-i
birea mea în limba grâcă, și că sunt unii emisafa ușoră de credută augindă vorră al Rusiei, însărcinatii a afla
disposiţiunile călugărilorii de religiuea grecâ
scă către marea împărătesă. Atunci
elă îndată "mi deschise inima sa, "mi arâtă cea
mai vie admiraţiune pentru Ecaterina, și mă

ruga sto asigur cu cea mai întâe ocasiune, că
părintele stareță Kiril este unulii din cei mai devotați partisani ai
ei, adăogând chiar, că schitulii ar
fi având mari înlesniri d'a întreţine o corespondi
nță secretă între persânele dis- |
tinse d'a, servi intereselor acelei principese.
N'amii dati uitărei buna sa voință
când, mai în urmă, avui trebuință d'a supun
e la contribuțiuni, s6ă d'a trimete în
acelu districti
oştiri pentru

a sta în cartiere.

Imi luai iaraşi drumulă, cufandatii în gânduri, printr |
e nisce locuri bălt6se
pre unde prea încet puteamii merge, ast-fe
l încâţii abia zărit pe unii călăreți
ală căruia echipementă nu preţuia mai multă decât
calulii su, și carele venea
din partea către care mă dirigeam
"Şi opri calul strigândă:

|

ei. — La câți-va pași departe de mine, el
«Selime!» și tot întruni timp strigaii şi ei:
«Con-

diliî» —
Domnulii Condili ce era o dată catolie romanii,
avusese de întâiă soțiă p'o
soră a lui Mavrogheni, prin urmar
e o gr6că. Rămâindii văduvii peste optii-spre=
credu că celii mai buni mijloc da proba
dorul

dece luni după căsătoria loră,

Şi iubirea sa către soția ce perduse era d'a îmbrăț
cu tâte acestea însă el se reînsură cu 0 catoli ișa, religiunea, ce ea profesase;
că romană înainte d'a împlini anulii doliului. — Părăsi şi pe acâstă a doua soţie
pentru a intra în o monăstire,
şi eși şi din monăstire, pentr
u

a se însura d'a treia ră cu 0 femee mai jună
In politică el nu fusese mai statornică decât
ă în
amâre:. Consulii ală Veneţiei la Canea, el vîndu
se turcilor interesele republicei; .
şi trimis fiind apoi de turci la Zante, i-ai
trădat pe acestia în favdrea Venețianilorii. — Eii "1 cunoscusemă la Constantin
ople, unde 'şi da aere de importanță, ca cumii în mâneca lui ar fi purtati
trăsnetulii lui Ioue. — Când Mavrogheni fusese însărcinată cu principatulii
Valachiei, trămise înaintea sa aci pe
acest demni: cununatii ali săi, ca Caimacamii
suși, îl numi Cămărasă al săi și "1 credeamii din parte'i. — Cândii sosi el înesercitândi încă acâstă funcţiune
din urmă,
|
a
— Unde ai plecată Iordache? îl întrebaj:
la Constantinopole, sâă la Tâdecât

cele

„=

două d'întâiii, —

Unde m'o mâna noroculii, îmi respunse elă,

gati a'lii căuta.
_
— Asta este o întâmplare

Mavrogheni de ce te-a alungat ?
—

Spună cine pâte!

căci iacă-mă

|
cu care te vel fi obicinuită,

iarăși obli-

o
îl qisel. —

.

îmi răspunse
'€l ridic

nu potă, Când un omă are ună spirită familiară ândă din umeri, căci
noi ăştia „bieţii muritori nu mat suntemii admiși de care se conduce
prin inspirațiune poti face oxi-ce le trece prin după perdea. 'Acei
capii: . Veifi auitii
Istoria Româniloră de V, 4, Urechid,

.

:

Dar

|

i

că

unulii

tot-dcuna,
ce lucrâză
negreşitii

Tom, III. 31e
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vorhindii de bogatulii Văcărescu, Cresus al boierilor,
care credea că s'a putut
apăra de ori-ce prădare din partea lui Mavrogheni prin
rea sa nică o dată
la curte şi prin neprimirea ori-cărei funcțiuni sâii distineneveni
ţiuni.
Ei bine, Mavrogeni, grațiă consilierului săii celui nevădutii, a aflati
mijloculii d'a desgropa pe
Văcărescu, — 1 a trimis respunsii că cei umiliţi urmâză
a fi înălțaţi, și că înteresulii erei cere, ca el să ocupe ună postă emininte.
— Și pe semne n'a găsită totii aceeași rațiune pentru
a te opri pe d-ta în

servițiulii săi?

Si

-

— Demonuliă săii celii familiară “i-a băgatii în capi, că
numele

săă grecescii
este o corupțiune, că el se-trage dintro vechiă și nobilă
familiă
veneția
nă, Morosini, și acum si dă numele de Mauroceni, Limba mea, din
nenoro
cire
a alunecaii înt'o di și "i-amii dati numele ce purta tată-săii, și
pentru acestă crimă
eli

m'a condamnat, pe mine cumnatul săi, consilierulă săi,
cămărașulii să, eii
care aveamii dreptulii d'a gusta fie-ce paharii cu vinii
ce bea el, m'a condamnatii, dic, să vieţuesciăi cu pâne și apă în ocnele de
sare! — Amii găsită cu
cale mai

bine să mă facii nevedutii mai înainte de executarea

sentinței; dar după
ce voii trece otarele principatului sti, atunci voiă
yorbi!
Imi păru că d-lii Condili nu aștepta -momentuli
'acela pentru esecutarea
amerințărei ce făcea; dar ne voindii a'mi perde timpul
i în care nu așteptamii să
găsescii nici unii curîntii de adevără: “<lordache,
îi disei, d-ta care pleci, poţi

- avea rațiunea d-tale de a vorbi, dar et care sosesei abia,
ași așculta. Cunoscii lumea îndestulii pentru a șci, că aerulii aș fi greșitii
ce încongiâră
omii disgraţiatii este contagiosă, și nu poţi să desapro
bi, dâca ai fostii
tratatii ast-felii precumii ai fi tratat și însu'ți pe alții
în asemenea casti.
dară, adio; "ți doresc tâte fericirile.»

când te
pe uni
şi d-ta

— Aşia
Ia

- După aceste cuvinte mă depărtai, dar, cu totă
graba plecărei mele, totii
nu putui să nu audii pe Conăili strigândii, că va
îngriji pe drumuli săi să poruncescă a se ţine caii gata pe la poştii pentru întorce
rea mea. Nu mă mai apucai să daii r&spunsi și făcându t6tă putiaci6sa
silință, .sosii chiarii în sâra
acea

la Bucuresci.

e

ar,
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Anastase

sosesce în Bucurescl. — Curtea lut .Mavrogheni, —
Elii se presintă )a vechiulă săi

patroni. —

Serviciile sâle sunt primite. —- Politica lui Mavrog
heni. — Anastase se nu=

mesce eapi alii Arnăuţilorii gardei. —
vrogheni —

Mersul

Situaţiunea unul ospodarii. — Slăbiciunea lut Mas"

armică cătră Focşani.

Din minutulii când xesbelulii se declarase

vădândi că Valachia va deveni teatrulii bătăliei, contra Austriei, Mavrogheni, prenopole pe D6mna sa cea grâsă dimpreună cu tâtăîși trimise înapoi la Constantiescorta ei; mă mirai multi

de acâstă înțelept măsură, care 'mi păru a
fi de bună augură pentru mine.
Pentru a se.pune în stare d'a purta, cheltuelile
trebuincise la apărarea prințipatului stii, el pusese contribuțiuni grele, nu numai
asupra mirenilor, dar chiar
şi asupra membrilor clerului, cari, ca miniștr
i ai păcii, nu pricepeaă în ce
chipii putea să-i priv6scă pe dânşii resbelulii, căci
ei credeati, că nu trebuia a se pre-

tinde dela dânșii decât rugăciuni pentru scăparea țărei
lor, Osebitii de acesta prin-

|

Isronra

Rosâsironă

|

467

cipele trimisese în esilii în 'Vureia, sii pusese la oprâlă în ţeră, pe
aceia Q'intre
boeri pe cari îi bănuia, că întreţinii înțelegeri secrete cu Austria. Eli
încredințase la vre-o șspte, sâii optii mii de seimeni, scii soldați provinciali,
paza gurelor
şi a potecelorii ce formâză singura trecătâre printr'acea înfiorăt6re barieră
de munți
care desparte "Transilvania de ţâra Românilor. Prin îngrijirile s6le, Bucuresc
ii,

oraş d'o întindere forte mare, aședatii înta”o câmpie, pentru apărarea căruia na-

tura n'a făcuti nimici, și artoa n'a pututii face mai nimică, Bucurescii,
dicii,
deveniră unii orașii așia de bine întărită pe cât situaţiunea sa putu permite.
Fiecare han fu prefăcut întiunii fort;

tote mănăstirile fară schimbate

în fortărețe

;

palatulă archiepiscopului și biserica mitropoliei chiar, clădite pe singura
înălțime ce putea servi ca punct de apărare, se transformară într”o cetățue
; și,
unii scandalit neauditii pentru Români, se vădură soldații principelui locuindii
acolo unde pănă aci nu se auqise decât sfintele serviţii ; ghiulele de tună se gră-

mădiră acolo nude era înfiptă sf. cruce, puşti și sabii staii înţesate acolo chiar

unde preotulii presinta sfintele taine înaintea credincioșilor rugători.
Toemai pe când se făceau aceste: pregătiri de resbeli intraiii și oii în Bucuresci. În apropierea acestei cetăţi, nu întâlnea călătorulii altii decât cete de fa-

milii ce fugeait dintr'insa înspăimântate şi lcrimânăi, şi despărţiră dinta?o oştire

turbulentă care năvăleaă înăuntru.
tatea acesta n'audiamii vorbindu-se
arestări, de recrutări, de fortificări
bine! » disei în gândul meii, «tâte
mele o armonie desfătătore. Ele 'mi
place mie mai multi decât ori-ce:
ajuns a, fi elementulă mei; resuflu

Ori pe unde "mi opriamii mersulă met în cedecât de esiluni, de strafuri, de confiscări, de
și de planuri de atacii și de apărare. «Forte
aceste sunete discordanți sunt pentru urechile
promitii aceea ce 'mi tvebuesce, aceea, ce 'mi
confusiunea și turburarea, cari se parii c'ar fi
și et aici, și o să înnotă acumii în largulii

meii>. De auiamii- vorbindii că vre-unulii din cei mai întăi funcționari ai statului ar fi scăgândii din favore, sii că se anunță pe curândii căderea vre-unuia

din cei mari:

«Bravo!»

"mi diceamii

în sine'mi;

«este

trebuință

ca să'mi

des-

chidă și mie cine-va loc». M& asemănamit cu acele paseri răpitâre pline de esperiință, care chiar din momentulii c6 se începe bătălia, batii deja din aripe aşteptândii câștigul ce li se pregătesce,
.
Insă, după ce se astimpără prima farie a simțurilor mele, când mă găsii
cufundatii pe gânduri în singurătatea camerei mele, visurile de mărire nu'mi maj

fură tot aşia de strălucitâre. cAmi intrati» 'mi diseiii, înt'o «țeră unde ramii

nică ună amicii, nică măcarii ună cunoscută, unde fie-cine urmâză a mă privi ca
pe un trântori, contra căruia toți ai interesii a se uni; sunt în mâna unui singură omii, și omulii acela este Mavrogheni! Mavrogheni care, chiar în vechea sa
posiţiune dependinte, nu putea erta să'] contra-dică cine-v
;. a,
care se guverna, mai

multi. de capriciulii săii decât de rațiune, şi care în vechia, sa condițiune de su-

pusi, după ce atâta timpi s'a luptatii cu setea sa pentru gloria, ce acumii a căpătat'o, se îmbată astă-qi în fie-ce minutii din cupa, lingușirilor şi a puterei! Este
-adevăratii că portii.în sînulă mei calități de acelea cari, în situaţiunea sa de astă-gi, urmeză a fi prețiose în ochii săi, și în buzunarulii mei amă recomandaţiuni
pe care propriuli săi interesii "li obligă ale lua în 6re-care băgare de scmă. Cu
nisce scrisori așia de favorabile pentru mine, din partea celor două personage, cari
„sunt mai puternice în imperiulii Otomanii, marele-viziră şi Căpitan-pașa, ar trebui
abia să amit timpul da'mi declina numele şi d'a declara ceea ce dorescii, pentru
a dobândi totulii. Dar de unde șciii ei, d6că Mavrogheni, cu tâte că nu e nică

elit prea scrupulosii în materie de religiune, nu va privi schimbarea mea de lege
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ca 0 pedică la înaintarea

mea în principatulă

săi

grecescii? Nu cum-va va fi
cavalerâscă a eşirei mele din
casa sa? Nu este probabilă iară-și, ca să
fie supărată că n'amiă mai mersă nici
odată să-l întâlnescă, să ceri protecțiunea
lui, și umbrirea, mea sub aripele s6le»?
In
conservândii

vre-o rea suvenire despre maniera puţinii

faptă mă

încredințasemă în mai multe rînduri, că era
de o fire aşia de neapropiată, încât, de ce Vai fi strânsă mai de
aprpe
resistență. Aveamii dar a mă teme, că recomandăr, de aceca "ţi opunea mai multă
ile mele vor să servâseă numai
spre a-i da ocasiunea d'a arta independința
sa, neluându-le de loc în smă ; așia
dar cu t6te frumâsele mele speranțe, vrâmă
să fiii pregătită a suferi primirea, cea
mai rece, și otării a înainta cu atâta preve
dere, încât unii refusii să nu pâtă nică
a mă compromite, nici a mă rușina,
După planul acesta, departe de a face
o toaletă complectă pentru a mă
duce a doua qi la audiența lui Mavrogheni,
depar
te d'a prevesti pe toți trecttorii
pe uliţe, prin aeruli meii de importanță,
că mă ducii la Curte; departe d'a anunța
print'uniă tonă dautoritate, la sosirea
mea, în palat, că aducii cu mine reco=
mandațiuni
le marelui-viziră, ale marelui amiral
marinei, amii dată chiar în escesulii contrarii;ii şi ale primului dragomanii alit
să mă vădii siliti să1 cobori la casă de nereuș și nevoindii a rădica tonulă încâţ
ire, venii într'o îmbrăcăminte așia
de simplă, intrai în sala de audiență
trasă a, apartamentului,

cu mânele

cu atâta modestie, în partea cea mai.
revirite pe mânece, încât o câtă numerâsă
de

curtesani ce sta în mijloculii sălei spre a atrage
costumii și maniere anunţată pretențiuni înalte tote privirile, şi alii cărora aerii,
, abia zăriră că mă aflamii și ei
acolea.

|
Ei nu întrerupseră pentru mine nici
desele şi lungele lor căscături ce le
dedea. unii aerii de neastâmpără, nici convo
rbirile lor' ce păreai destinate a ajunge
pănă la urechile audito

rilor celor mai depăr
“urmă Don mot ce făcuse banuli Craiovei, tați și se atingea când de celt din
când de cea din urmă băgare de sârmă
făcută de d. cămărașii, când de cea din urmă
trăsură de spiritii a d-lui Spătar,
Audisemii și eii, că arii fi ună loci uude
modes
tii se voră înălța prin laude,
dar loculii acela negreșită că nu. era antic
amera lui Mavrogheni. Credincioșii săi
nu păreai de 106 dispuși a acorda unui
aceea ce elii însuși voia să 'și dea, ce “i străini o posițiune mai ridicată decât
ară fi lăsatii deplină mulțămire a dorințelorii sâle dâcă ari fi găsitii el cu cale
d'a se ține la e6dă. Esta pr6 ade- .
vărată, că din timpii în timpii primeaii
a

mă onora cu atențiunea d-lor, dar
acâsta. pentru a mă măsura cu ochii dela
capi până la picidre, iar nici de cumă
“pentru a mă invita prin ochii lori măcar
ii să iai parte în nobila lori câtă,
Aceli esamenii tăcutii merse atâti

de
e, în câtă în sfirşitii perdui răbda
rea, și începui și eii, la rândulă meii, depart
ai esamina cu atâta mândrie în câţi pu-țină câte puțini le cami tăia pofta
a se schimba într'o uitare silită. Unuliide vorbă și silii privirile lori cele mărețe
d
luptă, se deslipi din câtă şi veni suridî iintrânșii, în sfirșitii otarit a se ridica în
ndii, cu unii felii de politeță muşcă
târe
“până la scaunul unde ședusemii şi mă
într6bă cu unii aerii insolinte: dâcă societatea d-lor are

onsrea da-mi fi plăcută? Fără altă
îutrevorbire . eramă să “i
respundiă că nu, când totii odată se
toţi aspiranții la ondrea. audienței sâledeschise ușa cabinetului lui Mavrogheni și
se aședară în cerci în jurulii camerei,
când unulii din ofițerii săi se înainta
pe
spre a alege pe acelii fericitii muritori
care "li va presinta mai întâi Inălț
pe
imei S6le.
|
Fie-care din «i, sperândii acâstă distin
cțiune, se muncia.să trecă cu câteva degete mai înainte de burta vecin
ului sc, Câţi pentru mine în acel
m9-
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mentii criticii, eramii cea mai de pe urmă

ei să se ocupe.

Şi m'ar fi nitatii cu totulă,
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pers6nă de care "și ar fi adusti aminte

de n'ași

fi informatii pe ușierii de
presența mea, ridicând mâna peste capetele tuturo
r celora ce se împingeaii d'înaintea,
mea,

- și arătând nisce hârtii, care fară un talismană la
vederea căruia
ușieral împinse cu grămada pe cei ce staii d'înai
ntea mea și mă trase spre el.
Ii dedei atunci scrisoriele mele de recomendare şi "mi
fâcui plăcerea viclână d'a
numi în gura mare pe acei ce le scrisese. Elă le
duse îndată principelui, şi întoreânduse chiar în acea clipă, *mi qise, să intru
în cabinetulă stă. Imi aruncami ochii asupra celora ce lăsamă în anti-camer
ă ; și păreaii c'aii fostii d*0dată isbiți d'ună trăsnet

ii. Unulii era palid de conste
altul roşiăde necazii; toți se trăgeaii cu respectă să mă lase să trecă, rnată,
și
fie-car
e părea că se
ocupă a afla mijlâce să repare cu dibăcie imprudința
sa, când marele personagiii
ce se presintase incognito va trece iară-și prin anti-cameră.
Dar, de şi ami

fostă chiămatii așia de iute de principe, nu dobânăii
pentru
acstă o primire mai mulțămitâre. Mavrogheni nu vru
nici măcară să*'mi adreseze o privire plină de surprindere la care mă aștept
amiă. Elă continua a da
atențiunea sa trebilor cel ocupa, fără a arăta că
a băgată de seamă că mă
aflu în faţa

sa, lăsându'mi tâtă înlesnirea d'a privi dărăpănarea ce a
săvârșită
ambițiunea mai multi decât vîrsta în trăsurile feţei sele,
ce eraii de felii comune
și grosolane.

Pasiunea sa dominantă, prin întunecarea naturală
a ochiului săi
celui dreptii, adăogase în ast-fel de gradă uitarea cruciș
ă a ochiului stîng, încât
privirea sa devenise cu totulii prevestitâre de rău. Eli
se uita în veci în lături,
Pentru a vedea bine pe celă ce "1 vorbia în faţă, "şi întorc
ea capul int” o parte.
Este adevăratii, că partea de josă a, obrazului săi compe
nsa ciudata asprime a
părței de susă. Barba și mustăţile pe care le îngrija
forte
cernela, surisulă ce eşia din buzele sâle ast-fel încongiuratemultă, erai negre ca
era atit de dulce
pe câtit era de spăimântătâre posomorirea sprîncenelor
sâle; buzele sâle desvăleai
când vorbia două rînduri de dinţi albi ca zăpada, și nimeni
nu șcia mai bine
decât dânsul a'i arăta la ori-ce ocasiune.

Tocmai după ce săvârşi d'a dicta o serisâre de trei
și după ce termină tâte cele alte trebuzi ale s6le, chiar șifeţe câtre Reis-Efendi,
curăţitulii unghielor
pe care le

îngrija în cea mai perfectă linişte, abia atunci Mavrogheni,
prefăcânduse în sfirgitii, că mă zăresce, mă într6bă cu unii tonii
posomoritii, dcă eii sunt

“celii ce "i a adusii acele trenţe de „hârtii, arătându'mi bietele

mele scrisori, ce
“erai asvârlite pe sofa, fără să fie deschise? Ti rEspun
sei, că da, și mă plecaiii cu
ună aerit respectuosă. «Dar m'ami însărcinați cu dânsel
e din întâmplare, îi
adăogai, căci sciă ei fârte bine, că recomandaţiunile
sunt cu totuli de prisos
câtre Inălțimea, Vostră; că chiar talentele nu sunt de
, d6că se înfățişâză
însoțite de îngâmfare, și că trebue numai -ca.0 raqă ajunsă
din
bunătatea InălţimeiVostre să pice de bună-v
Acesti

oiă asupra aceluia;ce veți avea bunătate să '] favorisaţi».
compliment, făcuti caracterului independinte al princi
pelui, *mi

păru că mai tocesce spinii cu cari era sbârliti. 'Trăsurile
feței s6le mai perdură
din asprimea lor;

"mi păru că vădui unii felii de surisă de mulţămire, și
în sfirşită "mi mărturisi chiar prin vorbă: satisfacțiunea sa.
«Ai dreptate, 'mi qise,
voința mea este singura mea lege. D'ai fi măcară Archa
ngelu
din înălțimea cerurilor, trebue mai întâiă să găsesci mijlocii l Gabriele, coborită
d'a *mi plăcea mie,
pentru ca să capeţi de la mine vre-o favâre, în Valachia
celă: puţină.»
«Dar,
"mi adăogă desposomorîndu-se cu totulă, tu scii că cu
tâte nebuniile tale ei

totii te-amii iubiti -tot-dcuna.. Erai

vestit în sburdălnicii Ia; tinereţe ; sperii că
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timpuli “ți a mai datti” minte, fără aţi stinge foculii acela. Spuno'm
i, căci seiii
cai fostii Kiașef în Egipt, cumii ai ajunsti la acelii rangă, şi
din
ce causă îl]
ai perdutii

» ?
Ti povestii pe scurtii tote întâmplările mele din pământ
ulă Mamelucilor,
fără însă a pune în acea, descriere atita esactitate și
adevăr ea în acâstă carte.
Nu vrusei să “i cercii credulitatea vrândi a mă face
să treci drepti uniti model de înțelepciune

și de virtute; dar "mi zugrăvii vinele
condeiul indulginte al unui amică, a cărui chiar defăimarea și greșelile mele cu
puținii aspră decât lauda inamicului. Celă din urmă obiecti este tot-d6uua mai
de care îi vorhii
fuse întâlnirea mea cu Condili, la intrarea mea în princip
atul
că luase drumulii spre Turcia,

— Nu, 'mi dise Mavrogheni: sciit bine că merge

drept

la

săi, și-i spuseiăi
.

Viena.

Eli nu
face ocolulii acesta decât pentru a mă amăgi. Dar
ce 'mi pasă? sunt sigurii
că el a fostii în totii timpul mai periculosi pentru amicii
de cât pentru inamicii
sci:
de aceea și eii ami datii ordine, ca tote drumurile să i
fie deschise,

cu tine voi face cu totulă din contra».
Incredințai pe beiuli, că eii unulii

Dar

|
mă constitaiamii prisonierulii săi de

bună-voiă; și vădândiică după acestă nu 'mi mai face nici
o întrebare, îl salutai şi mă trăsei.
|

Int” acesti timpă, lungimea audiinței ce dobândisemii,
şi despre care în
anticameră începuseră a. crede, că nu se va mai sfârși,
confirmase pe deplinit
ideea ce 'și formaseră toți despre însemnătatea persâne
i mele. Misterulii ce mă
îuveluia, asemănatii aburilorii ce învălescii vârfulii muntelu
i, făcea și mai multi
să crâscă pretinsa mea importanță; de aceea, când
apărui din noi în cereulii
aspiranțilorii la audiința principelui, nu mai era nici
unul care să nn să pregătâscă a vînt câte o piezișă observațiune, destinată a
% înlesni drumul. d'a se adresa apoi d'a dreptul câtre persna mea. Acelii
ce, la intrarea mea, st făcuse
că nu aude salutarea ce-i adresasemii, acum spunea
câtre alții, că d'într” unii
frigii mare star fi pomenită d'odată cu o asurdire
forte supărătâre; celii ce' mi
Iisese cu hohotă în faţă, spunea acum că, din Gre
care Supărări casnice, i s'aii
tarburati minţile, ast-fel.în cât a rămas zănatică
; iar cât pentru celă ce-mă
atacase de-a dreptul prin cuvintele sale, spunea,
că el ori de câte ori vede unii

străini de o mare însemnătate doritorii de-a sta, incognit
o, el 'și cunâsce datoria
ce chipă, născocindiă câte un mijlocii ingeniosit spre acest sfirșitii. Fie-care aruncându-"mi
dreptare, ca și când ei, bieţii Gmeni, n'ar fi gânditii ast-fel mica sa frasă de încă vorbele lor "ni ar atinge
sa de-a “i veni întru ajutori cu ori

urechiele, se făcură în urmă că sunt în. mirare
mai grațiosii și vorhindu-"mi toți de o dată vrură
celii mai de slugă plecată că ese. dar nu
șciă
dințeze, căci n'amii vrut a mă opri nici o clipă

d'a mă saluta cu chipulii celi
să mă încredințeze prin tonulă
despre ce voiau să mă îneremăcar pentru a îi asculta ; ei

despicând mulțimea, cu unii aeră de demnitate,
îi lăsai pe toţi să 'şi împarță
între dânșii o salutare plină de mândrie ce le
aruncai.
A doua di primii dela, Mavrogheni ordine d'a merge
st '] întâlnescii la
0 casă de ț6ră ce avea afară din orașii, unde însu'și
el
desemna
se și plantase o
grădină forte frumâsă. Acâstă ordine 'este de
buni
unii timpi, Mavrogheni. când intra în grădina'sa, augur, mă gândii e. Intr
prea adevărații că în mijlocul lalelelor şi garofelo'și lăsa importanța la ușă. Este
r sale, caracterulii lui lua o
înfățișare mai voi6să, devenea și clii de col6rea
roselor;
ale ilorilor, ascundea tot-deauna câte unău Shimpe. Printredar ca și aceste regine
voioșia ce domnea în
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conversațiunea sa descoperiami 0 greutate staționară, ce “i apăsa
ânima, precumii se vede în stânca nemișcată subt undele limpedi, cari în
cursulii lor o
acopere, dar nu 0: ascundă. Cuvintele ce 'mi dise nu se păreaii
a fi pregătite
din “nainte, dar ţinta lor evident era d'a descoperi în ce chipă vorbeşce
lumea,
despre dânsulă. «Nimicit mai plăcutii. 'mi dise el, decât dia şei
ce dice lumea,

de noi, și nimenui ca omului streini (pe care nu "li cun6șce nimeni, și
de care

nu se sfieșce nimeni), nu % vine mai bine să afle acâstă, din causă
ține de nici o partită. Unii omii noii venitii aude adesea lucruri pe
celi mai iscusitii nu pote isbuti a le scâte la lumină.— «Suliman
de glori6să memorie, îi gisei cu o mare seriositate, ori de câte ori
ca supușii sâi să desaprobeze faptele s6le, avea obiceiit d'a tăia nu

la cei ce zîdeaii,

dar chior și urechiele la cei ce “i audia.»

că eli nu
care omulii
cel dreptii,
se întâmpla
numai limba

N

„„—<0 înțelepte Solimane! strigă elii, cu unii suspinii, însă
fiind-că nu sunt
supremulii arbitru al imperiului, ar putea fi o desfătare pentru
mine să aug
diferitele opiniuni ce are lumea despre meritulii administrărei mele.»
—«Stăpâne, îi respunscă fiind, la mare îndoială că "i ar putea face
plăcere
să audă opiniuni, cară tote se sfârşiait cu o defăimare, ce ar putea să
afle Inălțimea, Vâstră, decât că supușii se întrecii care mai de care să vorbescă
de Măria

Vâstră cu mai multă iubire şi respectă»?

A

— «Dar care este virtutea mea pe care o laudă mai multă din t6te,» respuns
e

elit? «Fi-va 6re blândeţea, s6ii neinteresarea mea, 2»

Acâstă întrebare mă punea pe unii tărîmii forte alunecosi, Aci
trebuia să
iaii lingușirea cu asalt, și isbindu'lii ast-fel despre partea cea
mai slabă a sa,
trebuia sălii expui a lovi şi a răni pe cei ce "1 uraii, de și avea
tâtă bunavoiință de-a se arăta numai cu iubire și cu mângâiere. Laudele prin
cuvinte
şârte și generali, câtă de puţinii meritate să fie, îşi găsesc locul tot-Acun dea cu
înlesnire. Dar, în momentulii acesta, Mavrogheni se părea a, fi ast-fel
de setosii
de laudele cele mai nepotrivite cu constituțiunea sa, încât mă temui,
că n'ar
putea să mistuiască tote laudele câte dorea să i se facă. Acâstă
întrebare ce

"mă făcea elii, mu era 6re o cursă pentru a descoperi pe lingușitoruli, și
a “și
ride apoi de mine? Mă munceamii să citeseii pe faţa sa ceea ce trebuia
să
creţii; dar trăsurile lui eraă în nemișcare, fisionomia sa era nemișcată
și nimic
un putui
afla.
|
Ti trebuia însă ună respunsii.

|
«Stăpâne»

îi discă, cine nu

cunâsce

bunii și de dulce este caracterulii Mării Tale, şi t0tă lumea este încredin câtii de
țată că,
d6câ câte o dată esci sforțatii să dai o ordine en asprime, ânima cea mult
bună
a

Mării Tale geme de nevoia care te-a îndatoratii a 0 face».
-—< Văd, "mi r&spunse elă cu nerăbdare, că n'0 să pot seste
nimici de la
tine.

Dar “ţi voiit proba că n'amiă trebuință să 'mi răspundi la cestiunea ce
"ți
amii adresati, Lumea qice că sunt o fiară'nesătulă de răpire și de răutate.
»

M6 arătai forte surprins de aceste cuvinte.
— «Dar, continuă Mavrogheni,> se dice că sunt cumplitii ca Alerone
rîul iadurilo
-

r,şi neîmblânditii ca Satana; şi cu tâtă mirarea ce vrei să 'mi ar&ţi
acâstă, o cunoşcă însă și tu ca și mine; Dar ceea-ce în adevâră pâte că despre
este că publiculă ar trebui să *mi fie recunoscători că sunt ast-fel precumiă nu scii,
sunt.»

Pentru astă dată mirarea mea deveni adevărată, dar mă ferii d'a “i
o arăta.
— «Sunt două lucruri, dise Mavrogheni, pe care cred că nu le poţi tăgădui.
»
Eramă să "i respundă: negreșitii așia este! dar mă oprii la timpii».—Una
este
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că acâstă provinţie trebue să fie apărată ; alta, că nimeni
nu e mai în stare de
cât mine a 0 apăra».

Făcui din capii unii semniă de aprobațiune.
|
.
«Spune-mi acumi, cumii este cu putință fără
bani
să
respin
gi o invasiune
și. să mă menţiii și ei la putere? Dâcă nu voii

a face soldaţi și a întreţine o armie, Austriacii voraduna sumele necesare pentru
în Bucuresci; și dâcă nu voiii porni mereii „Ca până intra peste o lună de dile
acumiă, daruri şi peşchesuri
lui Căpitan-Pașa, marelui visirii și Sultanului, mă
voii
vedea destituit până la
anulii. Lorii dar trebue să se

impute răpirile mele, căci, de ași fi generosii
şi
îndurători, ei m'arii acusa de acâsta ca de
0 crimă.
«Câtii penţru asprimea mea, adăogă elii după
ce "Şi. mai trase resuflarea,
pentru ce gândesci că a făcută Porta în favorea
, mea o escepțiune fără exemplu
până astă-di în regulele sale obicinuite?
a
“
Pentru ce gândesci că 'mi a acordat tot de o
dată și rangulii de Seraskier
turcescii și prerogativele unui hospodar grec?
a mai multori mii de soldați musulmani? NuPentra ce îmi a dat ea comanda
mi le-a dat 6re pentru a me
pune în stare de a înlătura printa'o tărie estrao
rdinară tâte periclele ce amenințaii
acâstă provinție? Așia dar, când în posițiunea
rară în care m; pune nascerea
mea înti'una din insulele grecesci, calitatea
mea de supusă alii unui principe
mahometaniiși religiunea grecescă ce profese
zii, vădit pe greci că mă urăscii ca
pe unii trântorii venitii de aiurea, pe români
că
şi pe' Musulmani că mă desprețuescă ca pe un favoriză într'ascunsii pe Austriacă
ghiaur şi raia şi că toți aceștia
se unesc spre resturnarea mea; când văii
că trebue să mă apării de gelosia
celui d'ântăi,de veclenia celui

d'alii doilea și de fanatismulii celui d'alii treilea;
când șeiii că blândeţea sară lua drepti slăbiciune
bătare cutezanței lori și ar grăbi căderea mea; și n'arii aduce decât îmbăr-i
în sfirşitii când nu "mi potă
ascunde, că ruina mea ar trage

după dînsa, chiară ruina provinției mele, nu
este
datoria mea să preîntâmpină, printr'o apăsar
e estraordinară, nisce elemente
sunt gata a isbueni? Trebue Gre să me opresci
i înaintea, minuți6selorii forme
legei, în loci “de a avea recursă la o dreptate
grabni
omului bănuit, a paralisa pe vîndătorii și a perde că, pentru a lega mâpe criminali?»
Se opri aci pentru ca să vaqă efectulă produs
ă
asupr
a-mi prin talentele
sele oratorice şi se arâtă mulțămiţii. După
ce dar scuză într'acesti chipii, după

Gre
cari
ale
nele

plăcerea sa,

necesitatea în care se afla d'a goli

la Iăqi și d'a trânti la capete
fără să mai câră voie dela proprietarii lori,
trecu dela trebile sâle la ale mele.
«Din ora de când ai sosită, 'mi qise, "mi
ai ocupatii necurmatii gândurile.
Din nenorocire, după capitulaţiunile acesto
ri provinții, este totă așia de greii în
Valachia pentru unii musulmanii, pre cât
este în Constantinopole pentru
- unii
grecii, ca să dobândescă înaintare. Sunt
fârte puţine posturi la care uni turci
ar putea să pretingă; și cu tâte acestea ași
dori pentru tine o funcţiune şi avantagi6să în sine, și care să nu te prea depărt
eze de pers6na mea. M'amii gândită
multi pănă să'ți găsesc una, care să reunâs
că aceste două condițiuni. Dar în sfirşitii, convinsi că cu talentele tale trebue
să isbutesci, în ori-ce carieră, te orânduescii să fii Divan-Efendi alt

spata pentru a ţinea pâna.»
Bagatele!

meii (secretarii al Divanului), Vei avea să schimb
i

mă gândii eii

în mine: totă cu acea întorsură de mână
cu care
sar fi sburatii capulii unui inemicii, se voră
înmulț
i
eserciţ
iile
de
până
pe
hârtie.
Imi voi închipui, când voii: sta în

cabinetulă mei
vorbe, că aședii companii de soldaţi în linie de' bătaiesă aşedii simetricesce fiaze şi
; și acâsta totii cu aceeași '

1

IsTonrA ROMÂNILORĂ
,

.

i

,

473

țintă, adecă de apărare şi de atacii către iuemici. Miniștr
rați multii de noulii lor corespondent, şi scrisorile mele iivorvor fi neapărat onodeveni monumente

de conservatii, ca modeluri de stilti diplomaticii, pentru
meditațiunea secolilor viitâre. Dar eii cunosecamii bine caracterul lui Mavrogheni
și nu'i arăta nici miYare, nici nemulțămire. «Stăpâne, îi disei, cu seriositate,
Inălțimea Vâstră a făcutii
până

astă-di îndestule minuni, și acumii va mai face încă una:

d'a mă metamorfosa pe mine de odată întruni secretarii înțeleptă și așeqatiă
, stârcitii câtii e diua
de mare pe călcâie să tragi la linie drepte și să rotunjescii
la perisde. Este adevăratii, că eii nu cunoscii decât dialectulii poporară ali limbei
turcesci; dar m&
voii sili a studia limbagiuli curței, pentru ca cei mată în
capitală să nu găsescă a
critica nimicii în scrisorile nâstue cele provinţiale».
Acestă întrebare pare că pusese pe gânduri pe Domnu Mavrog
heni. Pe când
'] salutamii ca să plecii: «mai așteptă ! "mi dise, gândurile
de-al doilea sunt adesea,
mai bune decât cele d'intăiă, și mi se pare c'ar fi mai bine
să te facii Beşli-Aga
ali meti. In calitatea acesta, vei avea comanda regimentutui
de Ianiceră ai mei;
vei fi însărcinatii a transmite ordinele Sultanului în diferite
le provințe, a orândui
escortele marilor funcționari ai Porţei, și șciit bine că vei îndepli
ni de minune
sarcina acâsta. Va trebui în adevării să ţii și unii fel de
tribunală de justiţie,
pentru a lua cunoscință de contestările ce s'ar ivi între Musulmani
și raiele, și
săi judeci după regulele condicei mahometane ; dar ce ne pasă?
când Dumnegei
ne dă o funcțiune, toţii elii ne acordă și talentele trebuit
ore spre a'i îndeplini

funcțiunile. Postelniculii meii este ună minunati: ministru de
nici nu șcie săși subscrie numele, și pâte că din causa acestaStat, cu tâte că
este eli şi mai
bunii. Vistierulă
mei este fără cusuri, de și nu cunâsce nici măcar regula
de
trei. Şi câtii despre spătarulii nu cum-va este elit mai răi
ministru ali poliției, pentru că câte odată nâptea se desfătâză spărgendiă la
ferestre pe la orășeni
și fâcândi

sgomotii prin ulițe? Vei face și tu ca toţi cei-l-alți: vei lua unii
aju-

tori buni, care va fi plătită mai puținii şi care va face
tr6bă mai
căpetenia sa, și ast-fel vor merge bine tâte. In casuri
grele însă și
chipueșce-ţi tot-d&una că musulmanulii are dreptate și
fă'1 să câştige

multă decât
îndoi6se, înpricina»,

Funcțiunea de Beșli-Aga nu'mi plăcu nici de cumiă mai multă
decât cea de
nestatornică alt principelui pentru
ași preschimba Gre-cumii proiectele s€le; și șciamii că pentru
mai preschimbe, era de trebuință numai 6re-care împotrivire a le face să nu se!
dară din noii și mă retrăsei fâră ai face cea mai mică obiecțisăi arăţi, Il salutai
une.
Divan-Efendi ; dar mă rezimai pe caracterul

A doua qi iar mă chiamă, și tocmai după gândulii meit
se întorsese vîntul: «Scanavi este de părere, dise Mavrogheni, zărindu-mă»
că o să fii uni prostii
judecători ; el dice, că nică odată n'o să aibi gravitatea
ă într'o sală de audiență, și că n'o săți placă mai bine să cobori vîrfulii necesar
mustăţi
lor decât să'l
răsucesci în susă. Nu înțelegii nică eii însu-mi pentru
co'mi pari că doresci aşia
de tare funcțiunea acâsta. Crede-mă pe mine, comanda arnăuți
lor mei "ți-ar conveni cu multii mai bine». Tocmai acâsta era ceea ce'mi
plăcea mai cu osebire;
_Și, spre al întări mai bine în resoluțiunea acâsta, nui
arătai, nici bucurie, nici
rîvnă. Bramii chiar să începii a discuta asupra îndatoririlor
și atribuţiunilor acestei funcțiuni, spre a'mi asigura şi mai bine posesiunea
ei prin Gre-care contradicțiune, pe când

'mi tăie cuvântulă: «şă numi vorbesci!
mai bine decât tine cunoscii ceea ce "ți convine. Orânduireastrigă Mavrogheni, eii
tă-ți-o: dute de'ți in postul în posesiune și. mulțămesce "ți amit și scos'o; iamisăi predecesorului tăi o lungdre, care a lăsatii vacantii uniilui Dumnedeii c'a triloci așia de bună.
+
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Orânduirea ta va face pe mulți să te vîvnâscă, dar câte-va
hapuri de plumbi le
va împuțina numărulii și ali acestora, pe .curândit».
”
ME arancai la picidrele principelui spre mulțămită de
favârea sa, și după
aceea

nu mă mai gândii la altii, decât a mă achita de noua mea
fancţiune.
Făcui emândii cunoscință cu oficierii din corpulii măi de oştire,
și
ajunsei,
de şi
cu Gre-care anevoință, a dobândi şi supunere de la soldați.
Mai înainte de meseria lor de astă-di, cei mai mulţi d'intre dânșii avusese - meseria
de bandiți și
se păreai dispuși a sfârși viaţa lor precumii o începuse. După
câte-va
dile de
campanie, ne învoirămii cu desevârșire. -

Fiind-că nu mă așteptamă să stati timpii multă la
uni locă, nu ficui
nici cheltuială pentru instalarea me. Lăsândi principelui
Brâncoveanu plăcerea
d'a pune pe frumâsele sâle r6be să “i facă vînt întw” un
chioseii poleită, armându-le cu c6de de păuni albi, ei mă mulțămii d'a
locui într'o casă de lemnii
şi cu câți-va țigani pentru a mă servi: este obiceiii d'a
vorbi răi de rasa acâsta
de 6meni ageri, flecari, mincinoși,și hoţi, cari, închinându-se
lui Mahometiă cu

turcii,

și sântei

niele orașelor, cu

fecidre cu creștinii,
aceeaşi

adresă

lucrâză

cu

cari

în Valachia a -stâree aurii din gu-

seste

foiţele de

cristali ali pâraelor ce se coborit din munții acestei țări. Decă aurii din luciosulii
țiganii s'ar sui iar
în căruțele lor și ar părăsi țera, acestă, provinția ar rămâne
a lipsită de cântători,
de dănțuitori, de musicanţi și de ursitori, și nu s'ar mai găsi
nici căldărari, nici
- lăcătuși, nică cucieri. Cati pentru mine, n'ami fostă
nemulță
lor. Ei sunt prea multă despreţuiți. pentru ca să
sliicioși pentru ca să se dea la crime de mare
sescii d'a isbuti în ori-ce meserie ce îutreprindii,
țime decât curagiii, rai multă îndemânare decât
Desorganisarea imperiului Otomanii silesce

vicleșugă

pentru

mitii de serviţiulii
potă fi onești, dar sunt și prea
eradime; nici 0-dată nu lipdâcă le trebue mai multă istemuncă,
adesea pe suveranii a alerga la

a'și ţinea dreptul ce "i dă Constituţiunea

ț6rei asupra, vieţei
supușilor si cei adevăraţi. De aci vine că guvernulă
turcoseii înfățișză adesea
unii contrastă ciudati de învederată viclenie, cu 6re-car
e bună credință adevărată;
căci elii observă tractatele cu mare îngrijire, și în purtare
a sa față cu provințiele
grecesci, Valachia și Moldavia a dati despre acestă unii
exemplu demnii de mirare.
Când se supuseră aceste provinții armelor turcilor,
(1) ele stipulară păstrarea religiunei și dreptul da:se guverna de câtre principi
de națiunea lor. Acâstă capitulațiune a fostii tot-deauna păzită, fără abatere.
Li sa şi datii, guvernatori, când
dintre nobilii țărei lor, când d'intre neguțătorii din
Fanar, când 6meni a cărora
naşcere le dedea dreptii la acesti postii eminiute,
când însfârșit Gmeni ce n'aveati
altii titlu spre a ajunge aci decât bogăţiile lor;
însă, până astă-qi, înt” una ca
și în cea-l-altă provinţiă, clopotniţele hbisericiloră
creștine se înalță nai presusă
decât

minavelele

moscheelor

turcesc,

și închinătorii

lui Christ au președerea
asupra celor ce credă în Mahometii, celii “puţinii
în cea ce privesce organisațiunea
din întru, căci afară de acestă, ospodarulii grecii
primeșce dela suveranii puterea
vu
cu care este învestitii,.
întocmai ca și un pașă turcă. Despotii în provin
ția sa,
ÎI
(î) Acestă scriere coprinde mal multe inexactilăţi istorice

şi amenun

te lipsite de funda
mentii pe cari insă nu le reetificâmi, din:
causă ca nu dămă acestă operă” ca istoric,
ci ca o
naraţiune din timpulit lut Mavrogheni, care,
cu tote neexactităţile, aruncă ore-care lumină
asupra
acelei epoce şi asupra deprinderilor și datinelor
de pe atunci, cari sunt forte puţinii cunos-.
cute încă. (Nota Redaeţiunei,)
o
-
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dar sclavii cu tâte acestea al sultanului, capulii săii pote, în ori-ce moment,
să se găsâscă numeratii între acele patru-spre-dece ce are dreptulii să câră
dela
supușii sti po fie-care qi, fără a da vre-o seamă de dânsele împărătescului
ucidătoră de 6meni (sultanului): acesta este o împregiurare ce în ideea multor 6menii
ar scădea cât-va din fericirea d'a posede o curte alcătuită, în tote departam
entele sâle, întocmai după curtea foştilor împărați greci. .
Cu fie-care principe noii sosesce din Constantinopole o câtă nouă de funcționari de Statii și de curtisani. Mai tot-dcuna ci sunt rudenii ale suveranului

lor pănă la a donă-decilea spiță; dar Mavrogheni,

șciindit câți

sunt de setâse

chiar de sângele aprâpelui lor aceste lipitre finanţiare, avea împrejuruli săi unii
numără multii mai micii decât ori-care altulit d'intre predecesorii lui. Sosirea mea
dar fâcu societăţei sâle intime uni adaosii, care nu'i fu neplăcutii. Abia trecea
câte-o gi fără să tiimiță să mă aducă, ca să'mi plăteseii partea mea la petrece-

rile sle; elii se sfia de greci şi se temea de Turci, Bii eramii unit felii de do-

bitocii amfibiii pe care'lii privea ca, neavândii nici ghiare, nici aripi de înnotatii ; elii
dicea adesea ori: «n'amii frică că Selim să mă sfâșie, s6ii să'mi alunece din mână».

Pav6rea, însă de care mă bucuramii nu era și ea fără Gre-care înconveniente.

Barometrul. disposiţiunilor Prineipelui era tot-d6una la variabile: adesea. se ridica

la timpii frumosi;

adesea iar se coboria la furtună, Și în casulii acesta Marea

Nâgră chiar nu se ar6tă mai fartunosă, în luna lui Marti, decât eli. Aceste variațiuni depindeaă mai cu osebire dela șcirile ce'i veneaii din Constantinopole.
Când vedeami venindii vre-un trimisi dela Pârtă, aveamii grijă a mă ţine în.
lături pănă ce se afla obiectulii misiunei aceluia. Intr'una, din dile "li găsii așia
de spăimântatii, ca când Parcele ar fi venită sălii silâscă să le urmeze.» Ia

citeşce colea, 'mi dise cu unii tonii de desperare, ia vei ce serie aici». Fii mă
așteptami

celii puţinii să găsescii

vre-unii hatișerifă

conţiindii

sesterea sa din

Domnie. Dar nici de cumii: era o gazetă-de la Viena; şi acea mare nenorocire nu

consistea decât întrună articol trimisi din Bucuresci, în care întradevără clă
era forte maltratati. «Acestă diatribă miserabilă, continuă elii, compusă în vre-o |
cafenea de la Viena pentru a face petrecerea, celor ce n'aii de lucru, se va culege
de toţi blăstemaţii de scriitori de diare din Germania spre a se tipări; va fi privită în toti restulii Europei ca ună documentii autentici, și în sfîrşiti istoriografii serioși îi vor da unii caracterii durabilii, şi o vor face să trâcă în istorie,
pentru viitoră, ca unii adevării netăgăduiti. Voiă fi defăimatii de străini în tâte
secolile viit6re, și nici unulii din concetățenii mei nu va întrebuința pâna sa spre
a mea justificațiune. Ah! de ce m'a asvânlitii srta în mijloculii unui neamă asia

de miserabilii ? [ii aveamii în mine generositate, o mândrie onorabilă, multă nobleță în sentiminte; și numai când vădui că virtutea întirâtă mai multă neîn„cxedere decât vițiuli, și viţiulu fericitii răpindii pentru dânsulii laudele cuvenite
virtuții, atunci și eit ami părăsitii calitățile ce nu puteai să semene decât pedici în drumulă carierei ce 'mi propuneamii să petreci. Atunci devenii și cii ca

cei-l-alţă: falșii, invidiosi, fără credință. Nu trebue dar să cadă vina asupra mea;
greutatea greșalelor mele și responsabilitatea lor este a acelora ce ai sucitii spre

răi disposițiunile mele cele bune».
Pote conchide cine-va din aceste

cuvinte ale lui, că una din priucipalele

slăbiciuni ale lui Mavrogheni era dorința sa cea inare d'a figura în istorie: Adesea faptele s6le p'aveaii altii scopii decât d'a le șci aședate în analele timpilor. Eli
afla chiar uni felii de mulțămire în evenimentele acelea, la care de și nu era elit

amesțecatii,

înșă în sinele trebuia să aducă unii subiectii de întristare generală,

-

476.

.

i

V. A. Unrcuiă

De

esemplu, dâcă star întâmpla unii cutremurii,
o inundare, unii focii, care să cenuşescă jumătatea, unui orașii, el atunci bătea din
palme, și striga cu ună aerii
de satisfacțiune: . cBată

câte-va: pagini pentru istorie. Urmașii noştri
i vor dice :
Acâsta s'a întimplatii sub domnia principelui
Mavrogheni». Și pentru a face pe wmași sălii pomenâscă, gândescii c'ar fi fostă
în stare, ca Nerone, să dea focii ca-!
pitalei sâle, Acâstă sete de o glorie după mârte,
da tuturor faptelor sâle o turnură teatrală, care era cu totalii ciudată pentru
unii ospodarii ali Valachiei, și care
"li făcea să facă Incruri de acelea ce în țările
creștine catolici Iar fi înălțată
pănă la cerii, de Gre-ce, țera acâsta, îlă ficea,
să trâcă drepti uni lipsiti de minți.
Nimicii nu'lit spăimânta ast-fel ca ameriațarea
de-a fi luatii în risti în una din
scrierile publicate în țâra francilor (1); şi ași
putea numi două sâii trei capete
cari rămaseră între umerii posesorilor lor, numai
din frica ce avea Domnulă ca

-

nu cum-va sălă sfâșie jurnalele Vienei când le-ar
fi

tăiată, Adesea îi venea să
imite pe principele Cantemir şi să scrie elii
însuși istoria timpului săi pentru
a fi siguri cu chipul acesta, că va figura acolo
așia precumii elii dorea ; dar n'avea îndestulii timpii ca să se ocupe de acâsta
, și amâna, acâstă lucrare după finitulă resbelului. Alte ori gândea să mă
facă pe mine istoriografuli săi. Ceea
ce'lii oprea, era că nui se părea că spiritulă
mei ar fi îndestulă de seriosii,
şi se temea să nu facă pe cititori să. rîdă. Alte
ori îi venea dorinţa s'aducă lângă

sine vre unii învățatii francesii; dar tâte capetele
revoluţionare, și unii asemenea omii ar fi pututii lor era smintite prin ideile cele
face să răsune și în 'Turcia strigarea de libertate. Pănă a se otări însă la
unii felii asupra acestni' subiectiă, elit
se silea d'a acorda dovegi de distincțiune tuturo
r acelora pe cari “i credea capabili d'a-i da lui Gre-care celebritate, fie în
versuri, fie în prosă; şi Bucurescii
ar fi deveniti o grădină de scriitori de ode.şi
de sonete, dâca nu ar fi fostii
forte anevoie d'a-i intra în placă.

In mijloculă laudelor celor mai estravagante
,
nu trebuea adesea decât unii cuvântii pentra
a întărita mânia sa, şi obicinuia a
trimete pe autoră să corigă cuvântuli acela
la ocnele de sare, loci minunatii
pentru a răci intusiasmuli. poeticii și a face
să se stârpâscă ori-ce născocire literară.
Acestă temere însă nu putu îngheţa curagiulii .
unui fiă pocită ali lui Apolime, carele se credea destinată a restabili în
Grecia
modernă gustulii elinescă
în tâtă a sa curățenie. Acela presintă lui
Mavrogheni o odă în ondrea sa, compusă în forma odelor lui Pindar. După esempl
ulii poetuluice luase de modelă, elit
turnase laudele principelui în câte-va cuvint
e, și se întinsese forte multă asupra
căderii Babilonului și asupra cutremurului
dela Lisabona, subiecte ce "i dedeaii
ocasiune să facă o.mulţime de peri6de resună
târe, după placulii săi. Ac6sta însă
nu era și gustulii maj puțină clasică ali
ospodaralui: și poetulii văqândii că versurile

sâle nu produceaii impresiunea la care Saștep
ta, îlă rugă cu umilință 'a
dintr'îusele cele ee nu “i-ar plăcea;
și atuncă Mavrogheni luă condeiuli
și
înegri t6tă scrierea osebitii de numele seii,
gicând că acel cuventii singur dice
mai mult decât versurile lui tâte.
şterge

Autorulă

închisă

e

în

mica sa pers6
unii poetă și unii cocoșatii. Nu.răspunse nă t6tă mânia de care este capabili
nimici Domnului; dar 'Şi vându casa ce
avea, desfâcu și starea sa mișcătore
tâtă,
și se retrase în Austria, De acolo, ne
locuiaii

iii m

fără osehire, cari

a

apuseni,

e

(1) Turci! numeai pe atunci franct
pe toţi Europeit
din afară din hotarele imperiului
Otoman,

ae a
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mai avândii a se teme de ocnele Valachiei adresă
principelui o serisâre, pentru
ali vesti, că elii avusese proectuli d'alii alege pe
dânsul eroulii unei poeme .
epice, dar că de 6re-ce versurile sâle n'aii avatii norocu
lii săi fie pe placii, elit o să
se mulțămescă să scrie în prosă: că a făcută tocmâlă eu
unii librarii dela Lipsca
pentru a compune istoria resbelului, și că nu va uita
nici una din faptele principelui Mavrogheni.
Dar pe acelă timpi principele începea a avea ocupaț
iuni mai seri6se decât
aceea d'a se gândi la producțiunile muselor, Granița
despre mâqă-nâpte a Prin-'
cipatului săi, deşi

lipită cu Austria, dar "i pricinuia
puțină. Natura o
întărise îndestulă printi'o barieră de munți, între cari temere
nu
se
afla
decât câte-va
"poteci strîmte

, ale cărora înălțimi fiind “mai peste putință d'a se
apropia, apăvarea lor devenea lesnici6să şi trecerea prin ele cu
desăvâ
tea cea, lesne de isbitii a Valachiei era despre răsărită și rşire primejdi6să. Parlesne putea cine=va să
răsbâscă întrinsa despre Moldavia, care era deja ocupat
ă de Ruși ; chiar de când
s'a deschisă resbelulii, acești barbari intraseră în provincia
acâsta, luaseră capitala ei Iașii, şi făcuseră prisonieră pe principele Ipsilan
te, ospodarulii ci; şi cu
tote că fuseseră în urmă respinși spre Hotin, ci amerinţaii în
fie-care di da recâştiga tărâmnlii ce perduseră și d'a se înainta pănă la
unii locii. șes și formâză linia despărțitâre dintre Moldaviaunii și pâriă ce curge pe
Valachia.
Spre apărarea otarului despre partea acâsta, care era celii
mai tare amerinţatii, Mavrogheni "Şi ficsase încă de mai înainte ca rendez
-vous ali puterilor sâle
celor mai tari, câmpia Pocşanilor, care pârtă acestă nume
de ziduri, aședatii la hotarulii amândorura principatelor, şi dindupă unii 'oraşă fără
care orașii fie-care
principat posedză pe jumătate, Ta Aprilie pimiii ordine
d'a merge acolo, din
Bucuresci, cu' arnăuţii, a cărora principală divisiune o coman
damii ei, şi cu oricâți seimeni, ori eniceri s'ar fi pututii aduna din .proviacie.
Se porni totii odată
dela Sofia, toti asupra acestui punctii mai multe divisii de
rie şi de caValerie din oștirea cea mare, căci acolo 'și avea Marele visirăinfante
cartie
rul gene-.
ralii ali stă, compuse acele divisiuni de eniceri cu l6fă
subt ordinele sangiacilor lor (scii șefi prin înaintare), și de oștiri ținutale de
spahii subt ordinele agilor lor (s6ii comandanți cu dreptul de moștenire).
Când se reuniră la Focşani puterile acestea tâte, ele puteaii să se ridice la vre-o
donă-spre-qece si
trei-spre-dece mii de 6meni, Dar cu trupele acestea nu putea
cine-va a se răzima decât asupra arnăuților, ce eraii din natura lor bravi,
și cărora nu le lipsea

decât disciplina şi Gre-care cunoscință în tactică. Mai toți eniceri

i şi infanteria
veneaii din Anatolia. Eraă 6meni obicinuiți a se ocupa
de profesiuni pacinice şi
nu mergeai pe jos decât când erai în neputinţă d'ași
procura cai. Spahiii din
contra, cari formati cavaleria, erai în cea mai mare parte
Gmeni cari căpătaseră
dela vre-unuli din oamenii mană ai imperiului unii Ziamet
sai ună Timar (1) ca
titlu de răsplată pentru serviciile lor casnice; și adesea
chiar erati locţiitori trimiși de către titularii lor, cari titulari era chiar o femee
sc unii copilii. Abia
şcidii aceştia să stea pe cai și ar fi avutii înfăţişare mai
bună ca pedestrime.
Indatoraţi a'și îngriji înşile de îmbrăcăminte și de hrană,
n'avea altă grijă decât
d'a calcula timpul absenței lor “de a casă și minutu
lii unde ar putea să se
s

- (0) '"Ținuturi dăruite militarilor, care se deosebescii
între densele numai după numărul
de ostaşi de cavalerie ce tilularit sunt obligați d'a da
guvernului în -timpă de resbelii pe a lor
socotelă.
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între în vetrele lor. Ei nu stati subt stâgui decât atât câtii găseaii mijloce
să trăiască jăcmănindii pe amici și pe inamici; și îndată ce acestă înlesnire
ax fi lipsiti, ei se credeai descărcați de ori-ce obligațiune, și se făceaii nevăduţi,le

">

fără concedii, Provisiunile date de guvernii, și asupra cărora capii făceaii negoţii,
erat după obiceiii, neîndestulătâre și de calitate prostă; ast-fel încât era anevoie
"de a ghici care era causa adevărată a celei mai mană mortalități, îmbelșug
area -

s6ii fometea? Neavândii nici unii fel de magasii în regulă, oștirile ar fi fostii

bâutuite de morte din pricina hranei celei rele,: sâii a fâmetei, de n'ar fi
avută
o mulțime nemăsurată de telali, si împrumutători de bună-voie de cară tot-dcun
a se
găsescii în suita unei armii turcesci, care împedecă marșulii ei, și poprescii
retragerea sa. Când I6fa soldaţilor se întâmplă a nu le fi de ajunsă, acei
6meni,
ce se împacă cu puţinii, primescit în loci de bani armele, obiectele de echipamentii, caii; de unde resultă, în momentulii bătăii, că jumătate -din
infanterie
este fără arme, şi jumătate din cavalerie fără cai.
|
Mavrogheni vedea tâte ncorânduelele acestea, dar nu putea să le adncă nici

o tămăduire. Principatulă stii nu dedese decât o parte din oștirile adunate
Focșani, și se temea d'a aduce aminte celor-alți că omul pe care "li pusese la
în
capulit

atâtor musulmani nu era altuli -decâtă unii grecii, unii ghiauriă. Când însă
sosi la tabără și vădu acea adunătură grâznică de trupe nedisciplinate,
să spăi-

mântă și tremură că sfirșitulii nu va corespunde de loci dorințelor sele.

Intr'o

Qi când merse să dea o râtă cu mine, să se asigare d6că se esecuta nisce
reglemente nouă, la care vădu că nu se conformaii cu nici unii chipă, nu putu
să se
oprâscă da striga: «Selime, scii bine că eă lași nu sunt; ami dati
dovedi de
vitejie chiarit pe când postulii ce ocupamii cerea dela mine să fii multi
mai pradentii. De nu ne-ar trebui aici altii decâtii curagii spre a se asigura
isbânda, nu
m'aşi teme de loci c'o să mă hbiruiască; dar, privesce oștirea ce
avemii, vedi

- de are cine-va pe ce să redima spre a se fiata de-a eși biruitor ?—câsup
ra focului aceluia
netăgăduit ce lipsesce cu totulii dela bandele acestea de creștibi,
așia de răi disciplinate și densele, îi răspunsci pentru a'lii popri de-a
se „preda
la descuragiare, reazimă-te pe ceea ce ține locii de ordine, de tactică
și de subordonați

une între rîndurile soldaţilor turci; reazimă-te pe fanatismă, pe acelă infiind-că o crede ună pașportii siguri pentru
“a ajunge la fericirea eternă».
Acesti discursi se păru că "li însuflețesce. «Este de mirare,
dise elii
zimbindă, că tocmai unii grecii să dorâscă așia tare să se conserve îmi
foculii
fanatismului turcesci
tusiasmii a privi mârtea fără spaimă,

i ; să caute a popri gl6tele cele cu cai albi despre Nord d'a veni
să înfigă din noii sfânta Cruce pe malurile Bosforului! sârta mea
cea neințelesă

voiesce ast-felii, și aduci cerului rugăciuni ferhinți să "mi acorde graţia
accsta».
NI,
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Anastase.— Voiesce sii irâcă strimtorile
Pentru a merge spre Braşzovă. Este respinsii, — Corpului
de oştire tureescii se intârce
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Marele visiri ședuse așia multă în nelucrare la Sofia,
încât pe la Constanîncepuse

tinopole

3

a se murmura

în gura

mare.

Pentru

a se restabili
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capitală, Iusuf otărî să sacrifice o parte din armia sa. Banatul
ă Temișdrei fu
teatrulă ce eli își alesese pentru acâstă tragedie. Trebuiața era
însă să încâpă
a trage asupra vre-unui alti puneti băgarea de semă a oștirilor austriac
e, ce ocupaii provinția acâsta. Avândi planul -acesta, generarulii primară ordonă
lui Mavrogheni să atace una după alta tote pasurile munţilor, ce se aflaii
între Valachia
și Lransilvazia, şi îi trimise unii adaosii de patru mii de 6meni de
oştire pr6spătă, jumătate infanterie, jumătate cavalerie. Cu puterile acestea
și cn cele ce
putu sedte din câmpul Focșanilor, principele cercâ una după alta să învingă
în-

grozitrele strîmtori dela Terzburg, dela Vulean și dela Turnul-Roșu. Dar după
ce vtdu că nu isbutesce la nici unii unii punctii, dori să renunțe la
cări atâtit de omonitâre pe câtii erai și de nefolositâre. Dar acâsta nuniseeintră cerîn
planuril

e vizirului. Acesta trecândă Dunărea, la Vidin, și înaintândii cu armia
d'a
lungulă otarului despre apusii ali Valachiei, dete principelui ordine noue
de a'și
“îndrepta armele sâle spre strîmtorile ce mergi la Brașovii, orașii bogati
şi forte
comerciantii, unde boerii fugiţi din principată trimisese avuţiile lor, ca întrunită
locii de siguranță. In urmarea acestui atacii Mavrogheni organisă la Văleni
o nouă

tabără alcătuită din vre-o trei mii de spahii, care mai fusese întrebuințați deja la
năuți și eniceri, scoși din tabăra dela Focșani, și încă neobicinuiţi la resbele
de
felul
atacurile precedente, și din două mii cinci sute de Gmeni de oștire prâspătă
, ar-

acesta. Câţi-va desertori Nemţi ce cunosceaii bine potecile şi puncturile ce
erai păzite le serveaii de călăuze, și otări să atace mai întâi strimtâr
ea dela
Bozan (?).
|
Pe mine me alesese, ca să conduce espedițiunea, acâsta. [ii eramii chiamati
ă
săi daii gloria, sc săi suferi ruşinea; de acca mă şi otării a nu uita
nici una
din îngrijirile și din privigherile, cară ar fi pututii servi spre ai asigura
succesulă, căci este de prisosii să mai adaogii vre-o vorbă pentru curagiulii
mei, La
9 August pornii, din Văleni, șese sute de spahii, cari ajunseră toti în diua
acea
în mare apropiere de Austriaci; și care luaseră posițiune în faţa linielor
lor. La
10 mă pusei pe drumii, în fruntea divisiunci principale, compusă din
optit sute
de arnăuți și din 200 de spahii. M& oprii la trei leghe depărtare de
ante-garda
mea, și peste câte-va ore, îmi sosi restulii cavaleriei şi infanteria totă.
La 11,
dimindța, tote puterile nostre erai concentrate pe vîrfulă dola Poru Ilki,
primuli
punctii pe care era nevoie a ne face stăpâni.
Pe câţi era de importante, totii atâtii era de anevoie de-a lua în stăpânir
ea
n6stră înălțimea acesta, care domnea tâte jururile locului. Ea se cobora
spre linia Austriacilor printr'o clină uşâră; și îndată ce ei ar fi prinsă de veste
de planulă “nostra, n'ar fi lipsită de-a pune s'%o împres6re priuti*o câtă de
cavalerie
aședată

în observațiune despre partea lor cea drâptă. Pentru a înșela, corpulii lor,
împinsei pe spahii și pe enicerii mei, ca și când n'ași fi avutii alti gândii decâtit
de-a

ocoli muntele acela. Pe când colâna lor prelungită și înaintându-se
cetulii deștepta băgarea de s6mă a inimicilor, amăații mei ascunși ochilor culor îude
către

aceli munte, se nreait din partea 'opusă peste stânci, cu o greutate necredută; și tiraii acolo după dânșii artileria nâstră. Când veniseră forte
aprâpe de

vîrf, și până a nu'i afla Austriacii, trămisei ordine oștirilor celor-l-alte
de-a se
întârce cu spatele și de-a urca și dânșii stâncile muntelui. Indată ce cavaleri
a
“inemică vădu mișcarea acâsta, ghici inteuțiunile n6stre, și plecă în faga
mare să'și
apuce loci pe poiana acea; dar într'același momentii ca ări virfali muntelu
copleșitii de arnănţii noștri, cară răcnindă în gara mare, asvârliră îndată la i
f9cură din bateriele nâstre ce le şi aședaseră,
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La acestă vedere neașteptată austriacii se opriză şi priveai

i încremeniți când
pe arnăuții, cari erai stăpâni ai înălțimei, când spahii,
cari se urcat pe munte
pe unde nu puteai fi atacați. In sfirșitii se traseră
înapoi și merseră să'și reia

posițiunea, lor -cea d'intti.

|
Era o frumâsă privelişte să fi vădutii acele oștiri
cari până aci merseră în
linişte prin fundulii strimptorei, încuragiate de strigăr
ile de bucurie ale camaradilor lor cari ocupati deja înălțimea, cum se
repegeaii pe câstele cele răpegi
ale stâncilor, cumi își fâceaii drumii de trecere printre
mărăcini și crânguri, cumii
se suiai pe nisce înălțimi ce se păreaii a fi neapro
piate, cumi săriaii ca nisce
căpridre dintr'uni vîrfii de munte întraltuli, cumiă
picaii josit și se ridicaă, își
dedeaii unii altora ajutori

i, făcându-se pio şi scară,
neîntreruptă alit inemicului, alii cărui sgomotii era și tâte acestea subt foculă
năbușită, potii dice, de strigările de mulțămire ale soldaților noștri.
In fine, 6menii din

aripa mea cea stângă biruiră
voile și prinseră și ei loci pe poiana acea d'impreună tote pedicile şi tote necu camaragii lor din aripa
'dreptă, care de cât-va timpii
N6ptea
frunte liniile
desă, care nu
muta din loc.

deja o luaseră în posesiunea lor.
o petrecurămii în posițiunea acâsta respectabile
, comandână în
Austriace și protectați la spate priatr'o perdea
de pădure forte
permitea inemicului să cunâscă puterea nâstră
sâii să cerce a ne
Nâptea, fuse frumbsă, și stelele luciaii pe firmam
ent ca nisce dia-

mante ; dar în revărsatuli ziorilori se înălță o ceață
vea că acopere natura întrâgă cu unii vălă nepătr așa de d6să în cât se păunsii și obiectele deveniră
atunci și mai întune

e6se în orele dilei de cumii fuseseră în orele
nopţei. Voindii
să profitii de acea perdea nepipăită ce ne copleși
a, pusei să atace cavaleria austriacă în șanțurile ei prină ante-garda mea de
spahii; și acești eroi, neputândă
cundsce numârulii nostru, fură coprinși de spaimă
, apucară la fugă chiarii dela
l-iulii focii ce dederămii și părăsiră în mânile
nâstre minunata posițiune ce țineai.
Coborâiii atunci corpulii mei de armie după
munte. Erami protejați în
drepta prin continnațiunea tafişului de pădure,
prin întru căreia pătrnaseseră ar-

năuții mei; și în faţă-ne av6mă câța aceea care nu
să fimii văduți de câtii până în depărtare de vre-o ne lăsa nici să vedemii nici
două-Qecă de pași.
Uniă închipuitii desertorii austriacii se augajase
a ne arsa drumulă celii
mai bunii pentru a da ocoli șanțuriloră inamicului.
Mișelu
liă acela mergea alăturea cu mine, dar fiind-că "li bănniamii, îi
priveghiamii cu multă grijă tote
mișcările sele. De odată li vădăi oprinduși calul;
se întârce cu câți-va pași
inapoi sub unii pretextit de nimicit și cregândi
că
a
nemerită unii momentii
favorabilă și porni calulti în fuga cea mai
mare.
Ajutoratii de uşurinţa și de iuțela sa, inamiculii ar
fi aflată tocmai în momentulii celă mai criticii și sosirea nâstră și număr
n6stre. Gonii calulii după acesti trădători în fuga ul nostru și. disposițiunile
cea mai răpede, trăsei şi eii
amândoui pist6lele în direcțiunea ce elii luase,
căci să "Iti ocheseii nu puteamii,
fiind-că câța mi'lii furase dinaintea, ochilorii chiarii
din minutuli fugei s6le. Dar
nu profită de înșelătoria lui; d'abia făâcui o sută
de
pași și augii unii sgomotii
surdii ca când ar fi picatii ceva greii dinti'o
înălți
me;
totii de o dată mă pomenii și eii pe marginea unei ripe și din fanduli
care "mi deteră să pricepi că trădătorulă nu i ci augii eșindii nisce gemete
scăpase de glânţele mele decâtii
pentru a își zdrobi 6sele peste stânci.
In iuțela g6nci, cii mă depărtasemii 6re cumiă
de 6menii mei şi ocolindii
după unghiulii unei stâncă pentru a-i reîntâlni,
mă trezii de odată în mijloculii
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unei cete de husari austriaci, caii eşiseră din
rândurile lori pentru ai face o rea loră întâlnire, eii mă credui perdutii. Vrusei sunetulii. pistâlelorii mele. La
însăsă facii o încercare pentru
a le. scăpa mai
cun6scere și pe care "1 atrăsese în partea acâsta

înainte d'a mă preda ca' să facâ cu mine ori-ce
arii vrea, «Amici,
le disei în limba italiană, augit-aţi semnalulii
mei ? veniţi în ajutorulii unui ereştin,

care 'caută să fugă;
dați-mi vre-o căciulă».

scăpaţi-mă de turbanulii acesta din capi și curînd
ii
i
e
e

La aceste cuvinte, mă primiră cu mari strigă
ri de veselie; fie-care luă în
mână-și căciula ce purta și o ridică în aerii, dar
profit
ândii de momentulii unde
mânele lorii eraii ast-felii prinse, pornii în galopu
deja sgomotul mersului oştirilori mele și în puţinlii celii „mat mare, Augiamii
mei de oştire. Husarii, audindi și ei acelii sgomo e minute ajunsei iară corpulii
tii, ce le vestea că îi ajunge
inamiculii, nu mai credurăde trebuință să mă urmăr
âscă, ci se înturnară îrimițendu-mi dreptii escortă câte-

va gl6nţe, cari, mulțămită ceței, șucrară pe
lângă
urechile mele, dar mă lăsară să trăescii. Mai
făcurămii încă vre-o doue sute de
pași şi câța se respândi îndată şi ne vedurămii
parte de liniile austriacilorii.- Un foc spăimântăt numai la o bătaie de pușcă deorii din tâte bateriile lori ne
salută de o dată, .Eii le respunsei dândi semnalele
de năvălire; și pe când spahiii, cari respinseseră corpulii de cavalerie, loveai
i pe inamicii în lature, eă mer- |
geamii drepti înti'insulii cu 6stea cea-l-altă,

Arnăuţii noştrii ajutorață: de săbiile lor, se
„xora eraii puse bateriile, și enicerii noștri scoseră suiră peste redutele asupra căcu dinţii lor fitilulii dela tunui; rupseră îngrădirile de castramente, și împlu
ră șanțurile cu corpuri grămădite, căci mulți bravi periră mai înainte de-a,
liniile. În sfirşiti focului
inemicului începu a.se domoli și numărul lui se a întări
se
împuţ
ina. : Ne făcurămă cu
tunulă unii drumi prin ei și trupele nâstaa năvăli
ră
din
tâte
părțile ca o gârlă
Tăpede. Găsirămi în tabără
triacii

răsiseră.

fugiseră cu atâta

grămedi de morţi, dar nici unii corpii cu viață.
Aus=
zorii mare, încâti nici nu astupaseră ' tunuri
le ce pă-

Sa

|
Ei
„Inaintându-ne spre contumaţă” (vamă) și cele-l
-alte clădiri, din dosulă tabeTei, le găsirămi asemenea pe tâte pustii. Din
d6luli de unde se afniă edificiirile acestea, se vedea prea lămuritiă trupele inemi
ce, cari eraii deja .la o distanță
insemnată, și cercaii să apuce pasul ce ne despă
rţea de Brașov (Cronstadt), prin
partea cea mai strimtă a acelui pasii. Câţi .eram
i
vrusei să oprescii mersul nostru nici unii singur de prăpădiți de ostenâlă nu
ii minutiă, ci continuarămii' a
urmări pe fugari. Ajunserămii peste puţinii
la o rîpă, unde .trei snte- de 6meni
otărîți ar fi pututii lesne să oprâscă e armi6 întrâ
gă. Dar amețâla Austriacilor era
aşia de complectă, în câtii

fie-care soldatii fugea,
se raliară și vrură cât-va timpi să se opue mersudeosebiti. Vre-o trei deci : însă
„acesta la altă nimici, decâtii de-a se preda singur lui nostru, . dar nu le folosi
i în mâna morţii,
aa
Indată, din virfali unui deali, -zărirămi de
- câmpi
ea în care da
stîmtârea aceea; și la a ei vedere, speranța şi chiadepart
ajunge până la Brașov sc6se din -pepturile nâstre r încredințarea de-a putea
strigini de o: bucurie. generală. Unii singură lucru ne cumpă
ta:' Austriacii părea a se ralia din noii la
gura. potecei și a se pregătisă intre iară într'i
usa pentru a ne disputa trecerea,
Credurămii întâiii

, că ne înșelat ochii noştrii, dar ne încredința
nu era o ilusiune de optică. Indată ce se aflase la rămă în curândii
Braşov, că trecăt6rea. strîmtorei dela Bozan fasese învinsă, se
trămisese trei mii de 6meni, ce
formaă garnizâna acestei cetăţi, ca să vie în ajuto
ruli corpului austriacii ce fucă acesta
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sese învinsă de armele nostre; ei întâlnirpe
ă fugari, se întraniră cu dânșii, și'i
aședară la arier-gardă,. ca să isbâscă cu trupele cele odinite pe soldații noştrii

cei obosiţi.
.
Nu eramii în stare să luptămii cu năvălirea
încă nici unii focii. și întrro clipă trupele acestea
vîrfulii căruia le văduserămii, cădură peste noi cu
tărimului. Otării cu tâte acestea să le ținii peptii,

unei cavalerii ce nu trăsese
nuoi, pornindii din delulă în
totii avantagiulă ce le da clina
numărulă lor nepărendu-ni-se

prea considerabilii; dar când văqui, după resistența mea la lovirea acestei d'înteii divisii, că mai ese totii de pe d6lulii acela încă o a doua divisiune și mai

numerdsă, simţi bine, că nu mai e speranță de-a Teuși, și că nu ne mai
rămânea altă partidă de luati decâţii de-a ne întâree înapoi. .
„And văqusemnii pe inemicii că începea a se reuni, înțelesesemii că trebuia

să alergii la mijlâce estraordinare spre a reînvia, ardârea, soldaților mei obosiţi;

prin urmare le împărțisemii câte ună paharii mare de curagiă, subt formă
de ra-

Chiii. Acestă doctorie făcu efecti: le încăldi inima, și aburii ei li se urcă
capii. Câţi-va din ci se simțiră așia de înflăcărați de dorința de-a se sui la ceriiîn
„Din
drumulii celii mai scurtă, încâtit nemulțămindu-se d'a fi uciși în rîpă,
se
"suiră pe munţii din prejurii, De acolo asvirleaii ca pl6e arbori, petre,
bucăţi din

„stânci peste Austriaci

împedecându-le

ast-felă mersul, pe când restulii armiei

îşi sivârşea retragerea în bună ordine. Dederămii foci vămei în trecere;
şi părăsindă tabăra cea cu șanțuri, unde plătiserămii atâtii de scumpit cea d'întâi
victorie, reintrarămi în Valachia, fără altă perdere decâtă a câtor-va intusiaștă
dintre

noi, cari prea multii se devotaseră. Noptea în sfârșitii veni şi ea, ca să mai domol6scă atâtii g6na ce ne dai Nemţii, câtti Și iuțâla fugei nostre și ast-felă puturămit

cu ceva, orînduială mai bună să reintrămii în partea Vălenilor.
O împrejurare pricinui o simțit6re mâhnire trupelorii mele, căci perdurămi
în timpulii retragerei ndstre pe cei mai mulți dintre prisonierii ce prinseseră
mii

în g6na nemților. Cei mai voinici și mai activă găsiseră mijlocii să scape
primulii momentii de confusiune și ne remăsese numai din cei răniți şi obosiţila
de ostenelă, cari mai multii ne împedecaii mersulii decât ne folosiaii.”
O parte
din că avură norocalii d'a muri pe drumi; cât pentru cei ce se păreaii
dispuși

să trăiască, fără altii motivii decât 4'a ne încurca drumulă, nu fuse bine
donșii; mai toți suferiră o operaţiune hirurgicală, care ţintea a deosebi trunchiuliide

de extremitatea, superi6ră a corpului,

căci soldații mei nu primea

cu calabalici de prisosii și capulii unui inamicii

a se încurea

le era îndestuli a căpăta, re-

compensa obișnuită. ME silii să conservii pe la loculii lori câte-va
capete care
îmi însuflai milă; dar vădui că mijlocirea mea la acâsta, nu
plăcea eroilorii
mei: «i vreaii, diceaii ei, să le lasti saruina asta asupră-le s'0 săvârșiasc
ă după
voia lor».

|

„După ce ămblarămii mai tâtă n6ptea fără a ne opri, odinivămii la
cele
” dintâiii rade ale aurorei, Plecarămii apoi și s6ra reintrarămii
în Valeni, unde nu
Tuserămiă lăudați multă” pentru laurii ce udaserămii cu sângele
nostru, cu tâte că
noi

făcuserămi multă mai multi decât toți aceia ce cercaseră, mai
înainte de
noi, a lua vre-o strimtâre. Și apoi noi aduceam și prea puţine “capete
şi mă
temă, că arnăuții mei ar fi luati ca să-și împle sacii, chiar
capete de ale tovarășiloră lorii ucisi, dâcă soldaţii musulmani n'ariăi fi avutii înțelepta
îngrijire
d'ași rade

capetele,

pentrua nu

se întâmpla

greşele

ca acestea.

Decă cititorilor li se pare că amii dati o socotelă pr6 amănuntă:
spedițiunea acâsta, îi rogii să se gândescă, că eii serii peniru petrecereadespre
mea
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mai multi și apoi care evenimentii din resbelulii acesta pote fi pentru
mine mai
interesantii, decât bătălia dela: Bozan, în caro eramit: chirii cil însumi
eroulit ?
La Văleni, aflarămi îndată nuvela, că nu numai strâmtârea acâsta, 'dari
tote câte ducii în Transilvania, fuseseră fortificate şi se păziati, pentru a
nimici
ori ce nouă încercare d'a le mai lovi. Renunţarămii dar la acestă proecti
și
mi se dete ordine d'a porni ttă oștirea spre Focşani, punctulii către
care din

tote părțile se păreaii a veni să se grămădâscă nori noi:
IV:

SUMARIU.
Friguli

aduce ună armisteţii cu nemții. — Luarea Ociacofului de către Potemkin.
— Selim
succede lui Abdul-ilarnid la 7? Aprilie 1789. — Disgraţia lui Iassau
și a lui Iussuf, —
Incurcătura in care se află Mavrogheni. — Armistițiu la 20 Maiii 1790.
— Mortea lut
Hassan. — Stefan, nepotală lui Mavrogheni este înlocuită prin IMangerliu.
— Roinceperea
ostilitățilori cu Austriacii. — Cele din urmă Iupte ale lui Mavrogheni.—Eseentarea
lui,

Ruşii sub comanda lui Romanţof luaseră iarăşi Iașii, chiarii dela deschide-

rea campaniei. Austriacii, subt ordinelelui
: Coburg, se înaintaseră până la Ajud.
Departe de a se sfii de unii bimbașă (colonelii turcii), ce trămisese Mavrogheni
cu 1800 de 6meni, pe la jumătatea lui Octombre, ca să sc6ță ante-posturile lori

din acel” orașii, ei continuaseră
Focșani.

meisulii

lori și luaseră în sfârşitii și orașulii
a

„ Valachia se părea atunci a fi în cea mai mare primejdie ; numai din pricina apropierei iernei se mai amână sfirșitulă. Armiele combinate, credândii că
„ este îndestulii pentru anuli acela biruinţa Moldovei întrege, se aşedară în cuar-

tivurile lori de iarnă, Ruşii la Iași și Nemţii la Roman; Iar noi stamii destulii
de răi în tabăra nâstră nu departe de Focșani.
Da
Trebile nu înfățișaii unit aspectii mai favorabilă dincolo de Valachia. Prin:

năvălirea, sa în Banatulă Temişârei, visirulă lusuf împlusese imperiulii otomanii
întregii de cea mai mare veselie, și apoi de odată enfundase tâte inimele înt'o
fârte mare întristare. Luarea acestei provine fusese așia de grabnică, spaima răspândită prin succesulă vizirului fusese atâtii de mare, încâtii Buda și chiarii capitala Austriei credea deja, că vădă pe Turci la ușa lor; dar o mână. mai putermică decâtii cea omen€scă însemnase Mehadia ca termenulii celii din urmă ali
progreselor lui Iusuf. Sub zidurile cetăţei aceșteia, aerulii ciumatii alit acestui
locă mlăștinosă, se făcu îndoitii vătămător. sănătăței, din pricina timpului ume-

dosii, și decimâ așia de teribile -rîndurile soldaţilor săi, încâti pentru a nui perde

pe toți, se vădu siliti d'a părăsi cu cea mai mare. grabă biruințele sâle. Toti
cu acea iuțelă cu care condusese în Banatii o oştire numerdsă şi plină de ardâre, toti așia de răpede scâse elii înapoi o mânăde trupe slăbănogite prin b6le,
și se vădu silită Ia sfirzitulii anului, d'a închia, pentru trei luni, cu Nemţii, unii
armistițiii umilitor.
Ie
„Confidenţa, 'Turcilor în comandantele puterilor lor 'pe mare încercase. o isbire totii aşia de completă. La începutul primăverei din 1788, când Hasan, căpitan-pașa, se suise în Marea Nâgră cu. optii-spre-deco corăbii de linie, donă-deci
de fregate și o sumă nenumărată de șalupe canoniere, pentru a merge să lovescă
escadra rusâscă lângă Kinburn, imperiulii întregii avea cele mai strălucite spe-

vanțe de reușită; dar când trecu timpi după timpii și primită bătăi după bătăi;

Ș
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când întâi. șalupele canoniere ale lui Hasan fară
prăpădite în Liman de către
Nasai; când apoi flota sa se respinse cu o perdere însemn
ată de către. Paul Iones
la Gluboca; când în fine tâtă pregătirea corăbiilor.
sâle de resbeli fa prăpădită prin acești doi comandanți de mai susii, împreunați
în dreptul Kinburnului,
atunci inimile tuturor musulmanilor se împlură de spaimă
și de temeri; toți se

acoperiră cu saci și cu cenușă, toți vădură mâna lui Dumned
eii ridicată în contra
celor ce aii turbura

tii pacea...
|
:
Câtii fa de mare desperarea bine-eredincioşilor, când,
la
temkin se făcu stăpânii peste importanta cetate dela
Ociacof!
prin evenimentulii 'acesta este mai presusit de ori-ce
descriere.
acesta, însemaatii prin amenințătorulă pericol ali Valachi
ei,

daviei, desființarea armiei turcesci, nimicirea flotei otoman
e,

a
17 Decembre, PoEfectulă produsii
După uni anii ca
prin perderea Mol-

rușinosulii armistițiii
încheiată cu Austria, și luarea unuia din bulevardele
imperiului de către Rusia,

calamitățile se păreaii că nu vor mai înceta decâtii după
ce n6mulă lui Osmană
cu desevârșire, Poporaţiunea a căreia nemulțămire pricinuită de tâte aceste nenorociri se mai amirise și mai
părțiri din armia “marelui visirii, că se întorceati în tâte tare văqândi mereii desdilele, trecândii Bosforulii,
gar fi isgonitii -din Europa

în starea cea mai miserabilă; începu

atunci poporulii
totii aceleași strigări furi6se cu cari mal înainte cerusersăă câră capul lui Iusuf,
numirea sa de visirii.
„Insă, renunțând

la ori-ce proectit de resbelă ofensivii, visiruli otări să
concentreze, pe câtă va fi putință puterile s6le la ună
locii,
rarea imperiului. 'Trimisese lui Mavrogheni uni adaosii spre a se ocupa de apide cinci mii de Gmmeni
cară împrăștiindu-se între Curtea de Argeș, Romnicii,
Brâncoveni, Văleni și Câmpina, se păreait a fi de ajunsă. spre aptrarea otarulu
i Principatului.
săă, şi întră
apoi și clii însu-și în Basarabia, pe când ostilitățile
se suspendaseră. '.
“1și rădică deja mâna spre a da în acea parte o nouă
și și promitea, că succesele sâle de mai înainte se vor renoi, lovitură în Moldavia
când o împrejurare
neașteptată veni să vestejescă tâte: speranțele Turcilo
r și să ne paraliseze puterile.
Acâsta fu mârtea Sultanului Abdul Hamid, cărmia îi
succese nepotul săi
Selim, și la împrejurarea acesta nimeni nu era pregăti
ți. Fără a fi putută prevedea 0 așia mare preschimbare, acesti Principe
trecu de odată, la 7 Aprilie
1789, din umbra haremului la splendoarea tronulu
i despoţilor otomani.
Ca cei

mai mulţi tineri, Selim se ocupă a strica
rului săi. Barba lui abia era de cinci-spre-dece dile şi totii ce făcuse ipredecoacei doi favoriţ . principali ai unchiului

sâi, Iusuf și Hasan, căqură îndată din posturile înalte
ce ocupai. Nu-i trată însă de totii cu asprime. Vîrsta lui
Hasan, îndelungele sâle servicii,
vechile. 'sâle 'isbânqi, inspirati încă pentru: acesti
eroii veteranii unii felii de venerațiune, la care era

lumea obicinuită și căria noulii
să se plece. Iși ascunse dar disgrațiă sa prin aparin monarhii credu că trebue
ța unei favori -noui, și îlă
orândui Begler-bei alii Rumeliei, iar pe căpita
n-bei (care: era până aci comandantii alii marinei, subt ordinile s6le), anume Geretl
u-Husein, îli puse în locul
marelui amiralii.
Nu numai că Hasan se depărta cu acesti chipii
de elementulii săi natuvali, dar, osebitii de acesta primi ordinii
de-a pleca în fruntea armici din Basarahia,

în calitate de Seraschier, să desrobâscă
era cu malt mai.puţinii întemeiat în dragostea fortăreța Ociacovului. Iusuf, ce
poporului suferi o disgrație mai
complectă. Din rangulii de vizirii mare îlă
kobori la acela de pașă de Vidin;
şi spre a învenina și mai multi săgeta cu care
îlii
dea, fuse dată guvernatorului acestei cetăți, chiarii răni, demnitatea ce elit perinemicului săi celui mai de-
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primarii era

numită
tulă, supranume ce i se dedese din causa slabeisupra
sănătăți,

Dgenase, adică More
Sa
Câtii . despre Mavrogheni, nu i se făcu îndată vre-o
schim
bare
în situațiunea
sa. Pe câţi timpii era primejdia încă mare,.
și era, trebuință de multă . energie,
elit era trebuinciosii; dar căderea protectorului
lui puse în : mișcare.
tâte limbele
invidiei, și în secretii se pregătiră o mulţime
de acusări pe care își propuneau
inemicii sci să le asvirle asupra lui la cea mai
d'intâiii ocasiune favorabilă. In
faptă, nu osistă nici o criruă, scăi greşală, care să
nu-i o impute. Se Qicea că administrase răii treburi cu care nici odiniâră nu le
primise ; că tăiase capete, care
încă stati fârte. solide pe umerii lor. Dâcă adevărnlii
s'ar afla între amândouă estremele, s'ar fi putată privi elit ca omul celii maj
perfecti, căci i se făcă imputănile cele mai contradictorie şi cele mai: nepotr
ivite. Toti de odată îl ficeai şi cumplită și risipitor; și laşii și îndrăsneţii ; și supevs
tiţiosi şi atei; și prea
blândii, și prea aspru; și prea prudenti, și prea nesoco
titi. Dar deși nu era prea
lesne de-a vedea cu deslușire, care-i erai crimele,
totă era evidentii, că pedepsa
i era neînlătuarată și că i se va face, îndată ce
sentința, se va. putea pune în
lucrare fără. primejdie, căci era deja pronunţată
în secretă. Despre. acâsta, era
chiar elit convinsi; și pe oni-ce Grecii vedea plecâ
ndă spre Bucuresci i se părea
că 0 să fie unit pâritorii, care mergea să dea dovad
ă în contra lui. asemenea și
pe ori-ce turcii vedea că sosesce aci,. gândea că
este-vestitorulii însărcinată a-ă
aduce disgrația sa,
|
De
a
Aflându-se în posițiunea acâsta și șciindii, că perde
rea
princ
ipatu
lui săi va
trage după sine și perderea lui chiar, ne avândă
să aștepte .nici ună ajutorii de
la noulii viziră, care dorea să "1 vadă încercândi
pagubeîn resbelii. mai : bine
decât isbândi, Mavrogheni își slei visteria sa priva
tă pentru a ridica cu a sa
cheltuială uni corpi noă de oştire; și alăturândă pe
lângă acâsta și 6stea ce
mai putu aduna din tabăra dela Focșani, porni spre
ROmnie, pentru a orgavisa
acolo ună .atacii - generale, care să.se pOtă da tot
întruni timpii în' contra tu
turorii

strîmtorilori Transilvaniei, având speranță că inamic
vre-o parte. Mavroeheni se și încărcă a cârmu
contra, stiîmtorei dela “Timiş. Dar, sâi că ai aflatăi însu-și elii spedițiunea în
Austriacii scopulii săi, sii
că Paii bănuită, căci ei îi apuca

ulii, vădându-se
'silită d'a se apăra din tâte părțile de o dată, starii
putea afla deschisi maj multi
din

ră înainte printi'ună atacii atâtit de puternici,
în cât chiarii până să nu aibă timpulii d'a da semna
lele lovirii,.ce combinase
eli, fuse respinsii cu o perdere considerabilă și
siliti de a se înapoia spre
Ploesci. Vădându-și dar ast-felii : proectele zădărn
icite până a nu area. timpul
de a le îndeplini, își rechiămă trupele sle dela
otarele Ungariei și se întârse

descuragiatii cu totulii, la Râmnic, unde își așeqă cartierulii
generalii..
„+ Dela începutulă focului ei fasesemii rănitii
la
atingându-mă la osă produse încetii încetit:o esfoli cOpsă printr'unii glonții, care,
ațiune “forte durerâsă. . Rana,
acâsta mă pusese pentru cât-va timpii.în neputi
nţă d'a servi, de aceea 'părăsii
Râmnicul și mă întorsei la Bucurescă, unde chirurgul
lui Vodă, singurulii tăetonă. de 6se de omii din princi

patii, carele era în stare d'a deosebi unii. osii de
piciorii dintr'unii ciocănelii de “tobă, fu trimisii
de vre o doue ori la mine pentru a-mi grăbi vindecarea.
:
aa
aa
„Nu
voii mai întreprinde
să deslușescii aici în ce chip, după eveni-

mentele acestea mai mărunte, de care vă vorbii, fură
scăpaţi de două ori Coburg
şi Austriacii, prin activitatea, fără esemplu: a
lui Suvarof, căci. de doue ori erai
„să fie prăpădiţi de către turcă, Suvarof bătu 'cu. desăvâ
rşire: pe: turci, odată la, -

-
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“Pocşani

şi ală

doilea ila

Râmnic;

acestea sunt

fapte pe cari analele

ale istoriei le-a scăpatii din întunericii. Ast-felii, de mare era ameţela

nenitate

tureiloră

la Râmnic, în cât, cu tâte ca Dgenaze, comandantele lori, ordonase
să se împușce chiară soldaţii săi, cari arii fugi, dar t6tă tabăra otomană cădu
în puterea

inamicilori lori, Cursul: Dunărei se opri prin num&rulit multorii câre
ce rămăseseră într'însa

și prin trupurile acelorii, cari cercară să trâcă undele sele împlute
de sânge.
e
:
E
In Bucuresci, t6tă lumea, dela mare până la mică, eraă în constern
ațiune ;

cei mai mulți dintre curtisanii lui Mavrogheni îl părăsiră, până chiară
și rudele

lui cele mai
rei părăsisă
din orașii pe
complimenta,
Bucuresci. .

Cât

de aprâpe și nepoţii lui. Unele dintre pers6nele însemnate ale.
ţăcapitala, înainte de plecarea principelui și pe când principele
eşia
o pârtă spre a merge în “Purcia, hoerii sâi eșiait pe alta pentru
a
pe nemți, cani, după bătălia dela Râmnică, porniseră îndată
spre
o

despre

mine, fără a căuta să mă laudă de credinţa mea și cu tâte
că ași fi pututii găsi causă pentru a vămânea în Bucuresci,
căci rana mea mă
silea a schiopăta,în suita principelui, fâcui nerogia de amerge după dânsulă.
Temerea
mea cea mai mare era, căii vedeamii cufandati înti'o desăvârş

ită întristăciune de'a părăsi: suveranitatea a cărei căpătare "li costase
atât de multă ;
dar mă vădui cu mulțămire înșelatii asupra acestui puneti.
Cu. tote că atâtea
resbele, perdute unulă după altul, dedeseră gândurilorii sâle
o colâre pre întunec6să,
călătoria păru

a-i schimba

pusi vre-o. dată pe 'unii tronii,

gândurile şi a-i rechiăma veselia: «Cine sta

îmi dise elă, şi a putută sta pe dânsul

în liniște? Cine a alergată ca mine după fav6rea vre unui Sultan, fără
să.
aibă
a se
teme de perderea

capului săi? Vie dar mortea, când va pofti ; destulii ami trăită,
dec
amiiă:
fostii principe».
aa
A
Acâstă disposițiune de spirităse schimbă îusă, când sosirămii
pe malurile
Dunărei.

Vegândii acesti măreții fluviii, pe care "li trecuse, cu câți-va

ani mai
înainte, pentru a merge să ia în stăpânire demnitatea cea mai
înaltă la care el
putea să aspire, și pe care se gătea să li trâcă acumit
înapoi, fugari şi despoiatiide tâtă mărirea, Mavrogheni, cu tâte că fusese principe,
se opri spre a'și
arunca ochii în urmă, cu mâhnire, și nefiindii în stare să
se smulgă de odată dela
totii ce fusese obiectuli ambiţiunei vieței sâle întregi, elă refusâ
d'a merge mai
înainte, până nu se va încredința, de-a intratii în adevări
Coburg în capitala sa.
Dar. şcirile rele aii aripi; elii atlă îndată, că inemicii nu numai
ait intrati în Bu“curesci, dar chiară că nobilii"i ati primiti cu brațele
deschise; și ast-felii, dicândii adio pentru tot-dcuna principatului. săi, elii intră
în barea care'lu aştepta.
Binele câte odată se nasce din răi; Pergândi bătaia dela Romnic,
Djenaze
perdu și demnitatea de mare-visiră; dar, fiind-că elă chiară
de
acumii
purta
numele de mortii,

: Sultanul Selim, crequ, se vede, că pâte să'i lase viața.
Insă
neisbutirea locotenentului săi și a celor-l-alți generali
ai săi îlă desgustaseră de
resbelă,

și elii alese, pentru a înlocui pe Djenaze, pe vechiul

nostru Căpitanpașa, Hasan, ale căruia. sentimente pacinice conveneaii
mai bine disposițiunilor
celor noui ale suveranului. Cumii se orândui, nouli
visirii se duse la cuartierulă
generală,

la Șumla; și Mavrogheni recăștigândii niţelii.
aflarea acestei. noutăţi, se duse de grabă sălii întâlnâse curagiii şi speranță după
ă,
n
Stoiculă cel mai nesimțitor, mar fi privită pe aceste- două personage fără
a simte Gre-care plăcere, când 'șițfrecaii barbele
unulii
pe când ei se cunosceati așiade bine între ef. Se dice, de altulii îmbrăţişându-se,
că la cea întâi a lor să-

i

-
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rutare, emoțiun

ea ce simţiră amândoi fa așia, de mare, încâtii pleopele lor de aramă
vărsară chiar lacrime de bucurie. In faptă, vizirul şi principele
erati cu totulii
unul pentru altulii. Lui Hasan i: se părea, că ajutorulii ni Mavrogh
eni i ar chezășui ceva. succese diplomatice, şi lui Mavrogheni îi părâa, reazimul
ii lui Hasan
mai
necesari decâtii esistința; dar vai!

bucuria celui din urmă fu scurtă.

Intocmai ca Moisi, Hasan era destinati a privi numai de departe
obiectulii. tututor dorințelor sâle, ținta tuturor bucariilor sâle: pacea cea de maltii
căutată, și
pe care în sfirşitii abia o vedea licărindă în depărtare, sârta, porunci
se ca eli să
nu guste din închierea ei. După o iarnă întregă petrecută în negoţiaţ
iuni. spi-

n6se și ostenitâre, numai unii armistiţiii se încuviințase, și la 20 Martie
1790,
Gazi-Ha

san, după o zăcere care nu ținu decâtii câte-va ore, termină lunga
și
stălucita sa carieră. Unii inculpat pe inemicii sti de a-i fi seurtati
i gilele, dar
era de nonă-deci de ani când muri.
.
a
N'a mai rămasii acumii lui Hasan decâtii memoria; dar ea.va trăi încon- |
jurată de splendre, câţi timpii va ține imperiulii turcesc. Unii singurii
ce ar întuneca s6rele la apusuli săi, n'ar -putea face să se uite atâtea nori,
oreîn
timpul cărora elii a arancatii pârae de lumină, Fusesemii martor, în
tinerețea
mea, la espediţiunea din Morea; mai târdiii "ii ami urmati în Egipt,
și destinata sa esercitase asupra alei mele aceeași influință depărtată, dar
neîntreruptă,
ce eserciteză asupra naturei întregi marea făclie a lumei. Precumii am vădutit
pompa

amedidilei sâle, vădui și raqele din urmă ale apusului săi; și nu numai că în timpulii vieței lui Hasan, sorta mea a, stătutii legată indirectă de-a Ini, dar încă
și
după mârte'i sârta mea se află înfășurată în negrul întunecimei ce. acoperi
im-

periulii Otoman.
|
-.“ Intâmplarea -acâsta ridică curagiuli partidei, care voia resbeluli. Un
simplu
agă dela Rușciue fu numitii ca succesor al-lui, numai din pricină, că,
cu câţi-va
ani mai înainte, acelă turhurătorii musulmană insultase pe principele Repnin
(1),
carele trecea,ca vestitor de pace, prin oraşuli ce guverna elii. Mânia
personală
fu privită ca.o chezășuire despre sciința militară. N'amii trebuință să
adaogii că
cu câtii mai multi Hasan s'a arstatii amicii alii lui Mavrogheni, cu
atîtii suc-

cesorulii

lui se credu

dator de a-i deveni

Mavrogheni mai avea încă

celii

mai

neîmpăcatii

inemici ; dar

unii inemicii secretă, de carele nu se temea

nici de
cumi, și era cu multi mai periculosi decâtii toți aceia a, cărora dușmăni
e se
declarase : acelii inemică era chiari elii însuși.
|
E

Acestii inimicii îi inspirase, puţini câte puţinii, o ură învechită în
contra
nepotului săi Stefani, dragoman
arsenalu
ulii
lui; și. acâsta fără cuvînt, căci

Ștefanii era unulii din Omenii aceia ciudaţii, cari preferi uni postii modestit
care -să'și pâtă crea prin muncă o existință liniștită și dulce, răsplata . cu
unei

oneste și modeste industrii, iar nu posturi multă mai înalte, cari
sunt și cu
multii mai sguduitâre și nesigure, unde ambițiunea este legănată
.pe genuchii

pericolului. — Ștefan, pentru a priveghia mai bine cursuli și a preveni consecin
unchiului. săi, s'a abţinutii. totii-dâ-una,
cu o neaudită staruință, d'a se amesteca elii însu-și în intrige, și nu'și. slăbise

țele intrigilorii, ce se urzeai împotriva

- puterile în strigări deșerte, nici nu juțise înrăutățirea inemicilorii
săi "prin lupte
nefolositâre.
aa
pr
O

conduită atâtii de diferită de a, sa, urma să pară de bănnit acestui unchii

(1): Principele Nicolae: Repnin, ambasador Rusi la Constantinopole,
oştirile Rusiei, care luă mai multe biruinţe în contra Tureilor:

şi apot, generală
:
:

în
:

+
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ne cuminte; și omulii care. se mulțămise
care văduse pe Gazi-Hasan înlocuitiiîn comade a se ţine de datoria postului stă,
nda marinei priu Hasan de la Creta,
și: pe acesta, înlocuitii prin Husseim Georgianul
ca și sub acela; căruia i-se închina poporuli, , carele sub favoritulă sultanului
nici odată nu s'a Schimbatii din
credința sa către cei mai

masi ai lui, nici din devotamentulii săii
pentru cei de
aprope lui, nu putu dobândi dela nesocotitu
lii de unchiu ali săi decâti o duşmănie înrădăcinată dreptă recompensăa
tutulori calitățilori sale celorii bube şi
a, servicielorii ce-i făcuse.

Io fine Mavrogeni se otări să întrebuințeze puţin
a stare
şi puținulă creditii cei mai rămiseseră „pent
ru ca se cumpere disgraţia nepotului, sâti chiarși mârtea lui, dâcă va
fi trebui
Spăimântându-me de acestă otărire a lui,aţă. a căreia esecutare trebuia neapărati se aducă ruina. principelui și a
tutulorii celor de pe lâncă dînsuli, mă
dusei sălii întâlneseii, și fâră multe perifrase
îi puseiti înainte ţâte consecințele
cele .rele ale acestui scopii nesocotiti

i. — Dar amăritii de necazuri, Mavrogen
i
ajunsese incapabile de a mai judeca cu
sânge rece. Elă semăna cu unit omiă care
urcândii o stâncă răpede cu ochii tot-d
€-una, ațintiți către virfă, merge cu paşi
țepeni şi siguri, dar la coborișii: văgăndă
: prăpastia „deschisă sub 'picidrele sale,
îi perde totii cumpătulă și se aruncă
într'însa chiară din frica ce are d'a cădea
în întru,— Ofensatii de îndrăsnâla mea,
dar incapabile -“d'a găsi cuvinte puternice în contra, argumentelorii mele, elii
nu'mi răspunse la tâte mustrările mele,
decâtii prin ocări. «Nu sunt încungiuratii
decâtii de trădători», *mi striga eli,
spumegândii de mânie; <ați luată cu- toții
parte la acelașiii complotii; toți vați

legatii ca să'mi luaţi viața; toți vaţi desch
isi brațele, ca să'mi apucaţi r&mășițele averei mele.»
|
|
Sa
Nu creduiii de trebuință să cauti ai da răspu |
nstuă la atâtea înculpări nemeritate; mă mărginii ai spune, că dâca
micilorii sei, răsturnândă și pe acesti din vaurmăpersiste a lucra după plăcerea iner6zimii ali casei sale, apoi amicii
săi se vorii vedea. siliți a-și îngriji de sigur
anţa
lorii, șilit lăsai 'să se mai gândescă la
„Nui

avisulii ce'i dedei.
fuse de nici unii

folosă.

Eli continuâ

ă
:
a
să intrigeze pentru isgonirea

din fancţiune'a nepotului stă; și, fiindii că
ceea ce elii cerea.cu atâta, Tivnă, se
întâmplase a fi de acordii cu dorințele chiari
i
verşunaţi,. elă -ajunse la ţinta ceși propuses ale inamiciloră săi celori mai îne.— Ștefan fu destituitii, dar Mavrogeni avu mâhnirea
d'a vedea orândauitiă în loculii lui pe Hange
rliul, a căruia ură
asupra lui Mavrogeni nu avea margini.
|

Aşi fi pututii,

fără vre o mustrare de cuget

ă,:să mă desparti de densulă
în aceste momente, dar din două motive
remăsei încă cu el: '0 rămășiță de
dragoste îi mai păstramii încă, cu tâte
nedreptățile lui și apoi nu 'mi venea
să-mi dai demisiunea tocmai în momentul
ă când timăduirea rănei mele îmi permitea de 'a'mi relua 'sezviciulii,
|
|

Adevăratii este, că acelă servicii
Geniulii păcei pe care "ii văduserămii se cunoscea că nu o să ție multă timpi.
unii minuţiă întindândă aripele sele deasupra, consilielorii Porţei, își

luase sboruliă de aci spre Nordii și
se oprise în
autorulii acestui resbelă, acelii Princ
ipe, care, prin chipulă nevruse să esecute. scopurile sâle folos
itâre în sine-le, dar care
sfirși după dorinţa lui, a aprinsă foculi
i rebelieiîn tâte statele
până la iuli Escaut, Iosif II murise.
După ce a stinsă flacările ce elii aţiţase, desființând' de o dată
pe
Austria. Iosif II,
socotiti cu care
în locă de a se
sele, dela Dunăre

ce ocupaseră cu ostenâlă: viaţa sa întrâgă,

patulii săi de morte tâte reformele.
elă și-a datii sufletalii, împovoratii

Îszonra Româxrronă - - -
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de vederea atâtorii nenorociri publice și privat
e, ce adăpară cu. amărăeiuni minutele din urmă ale unui om plini de mândr
ie și de simţire. Leopold, fratele
și urmașul săi, care cu părere de râă
părăsi
Arno, căci nu se bucura d'a se espune vijeli se malurile pacinice ale rialui
eloră, care bubuiaii atunci împrejurulă tronului imperialii, Leopold dedese
trupelorii Austriace deja nişce idei așa
de diferite din ale trecutului, încâtii într'o
vară întregă, ele se mulțămiră de a
privi în liniște pe turci dela unii mală ală
Danărei până la cel-altă. Din nenorocire, Iusuf, pașa vidinului, care nu iubia
odihna, luă liniștirea acâsta a lorii
drepti

i

o dovadă de slăbiciune și își închipui că puterile
sâle unite cu acelea
ale lui Mavrogheni, ară fi îndestule spre a
isgoni pre Austriaci din vecinătatea
sa. Elii invită pe principele fără principat
să vie cu oștirea, ce-i mai remăsese,
să se
unâscă împreună și acesta se duse lângă elă îndată

.
La 14 August, Iusuf porunci divisiunei lui
Mavrogheni să trâcă Dunărea,
avendii de gândi,ca după ce acelii despărțimânt
se va întări cu șanțuri lângă satulii
Calafatulii, din dosulii căruia voia să se așede,
să trâcă apa puţină mai sustii cu
restulit armici sele, ca să pue pe inamicii între
done focuri. Dar inamiculă Nepo- .
liticosii, nu lăsă să se îndeplinâscă acestă proect
ii, ci, înaintândii nâptea fără
a fi văqutii, ne atacă la 26, în faptulă qilei,
cu oştire multă mai multă decâtii
a nOstră. Adevărulă este că, atăcându-i dela
spate, îi făcui a crede unii momentii, că planulii nostru reușise şi că Iusuf
elă însuși i-arii fi atăcândi; dar
acestă diversiune venea prea târgiii spre a ne
scăpa: inamicii erai deja în deplină posesiune a liniilorii nâstre.
:
In mijloeulă vărsărei de sânge ce urma după
acâsta, nu scii de îmt va fi
iertatii de a vorbi despre sorta unei căldări,
care, câtă de prosti obiectii se pare
a fi şi ea, a formată însă unii episodă însem
nat în tabloulti generală. De urii
timpii nepomenită, acestă sculă a bucătăriei
fusese consolațiunea, reazimulă,
punctulii de împreunare ali unei odale (regimentii)
respectabile de ieniceri. 'Trupele acestei divisiuni o căra după dânsele în
fugele loră, cu tâtă iuţela ce putea să permit
: forma,
ă
mărimea, și greutatea sa, și căldarea făcea cu
maiestate
vetragerea, sa în mijloculii funcționarilorii devotați
serviciului Stii, cană eraii dela bu„cătarulă primarii, Aşci-bașa ali odalei, până la celit
lui. Unii despărțimântii de husari de ai inamicului o dezăriipe urmă rândașii alti regimentuşi otări să se facă stăpânii pe
dânsa. Ienicerii a cărora era căldarea, otărîră și
ci, pe de altă pante, să apere până la
morte unii instrumentii ca acela, care de atâtea ori susțin
use existența lor şi restartornicise vigbrea, lori. Lupta fa lungă și sâugerâsă:
când Austriacii biruitori duceaii căldarea în triumfii, când ienicerii, atăcându-i ca
nisce desperați, se puneaii iarăși
în posesiunea ci, In fine, d'abia când victima
pasivă a acestei contestări înverșunate, târită într'o parte, târită într'alta, vădu
că periră toți apărătorii sti cei
musulmani, d'abia atunci trecu din mânele bine-c
redincioșilorii înt”ale păgânilorii(1),
fără să se arăte îngrijată de a șci cine voiii fi
aceia, cari vorii împlea de aci
înainte larga sa capacitate și cine va fi însărc
inatit de a mai ațița foculii sub
pântecele sale cele năprasnice.
Voi care daţi tot-dd-una mai mare

loră, veţi

întârce

capulii

importanță

cu dispreţii dela o asemenea

unii faptă de vitejie nebunâscă! Atlaţi dar,

cuvinteloii decât lucruri=

scenă şi veţi privi-o ca

că organisarea fundamentală a ieni-

celorii, face din căldărea ce servă la fertura din
tâte qilele punctul de împre„unare alit regimentului lori, face ohiectulii a cărnia
perdere împle, pe acelii
Doo
„.

1)

Păgâut
e

aci sunt

crestini
i
a

?

iar bine

credinciosi3

sunt

musulwanit,

Anastase e tureit,
+

_
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corpi, ce n'a șciutii s'0 apere, cu o pată neșttrsă și rușinâsă și că îndestulii „este,
ca, soldatuli să aibă uni obiectii 6re-care a cărui păstrare să fie pentru dânsuli

unii punctii de ondre, căci puţinii ne pasă ca obiectuli -acela să fie ună vasi
de aramă, sii unii peticii de mătasă împestriţatii de mai multe feţe (ca stindardulii),
Divisiunea

“

.

-sâii o aquilă, sâit o căldare.
mea, pătimise

mai

puţinii

de

câtii tote în bătaia acâsta a n6stră;

mă întorsei dar la Calafat, ca să protegii reîmbărcarea celo-l-alte trupe, dar
-mu putui opri o scenă de o grozavă confusiune. Sute de nenorociţi, neputândii
ajunge la barcele adunate pe rîi, se aruncară în apă cu speranță da le ajunge

și valurile Dunărci uciseră ună numârii mai mare de soldaţi de ai noştrii, decâtii
armele nemţilorii. Barca plină de soldați fu cufundată în apă de către artilerie;

o ghiulea sparse barca lui Mavrogheni chiarii în minutulii când elit se coborise
dint'însa și d'ară fi isbit-o cu o clipă mai înainte, principele șarii fi sfârşitii
dilele în Dunăre;

dar nu era acâsta mortea

ce i se destinase lui, ci alta.

Fiind-că rămăsesemii pe urmă pe malulii inamicului, cu o mână de arnăuți,

mă așteptamii să beai paharulii mucenicici, cu tste că hiutura acâsta nu "mi
-era de locii pe gustii, cândă zării la câți-va pași o luntricică pitită în stufii, pe
care n'o

luase

nimenea

de

acolo,

neputând-o

seste.

O arctaiii la vre-o

patru

-cincă dintre soldaţii mei cei mai vrednici; alergarămii degrabă la dinsa și arun“cându-ne înăuntiu, traserămit câtă putemii, cu brațele în locii de vâsle către
malulă turcesc. Artileria inamică găsise în noi unii semnii ca să lovâscă, dar
pentru noroculii nostru iuţela cursului Dunărei ne împinse curîndii spre loculit
scăpăreă; şi cu tste că ghiulele șuieraii pe lângă urechele nâstre, nici una îusă
nu.ne â atinsii de morte. Mi-ati lăsatii numai prin cărnuri vre-o două răni spre.

suvenire de qioa aceea, dar cit m'ași fi lipsitii bucurosi și de acelea, cu tâte
că, după cumii dice Coranul, din rănile făcute de armele necredincioșilorii ese
unii mirosi plăcutii lui Mahomet;

și cu atâtii mai multă,

că turcii

sunt atâti

de supuși voioțelorit providenței, în câtit nici nu obicinuescii a târi după oștirile
“loră 6meni de aceia, cari strică decretele cerului și cari se
Reușirămii ast-felii a trece Dunărea; ne stabilirămii cu
vea, Vidinului. Printr'o întâmplare ciudată trecerea n6stră
-chiară în momentulii când Hangerliul deșteptase în capitală

-vafului

numescii chirurgi,
șederea în apropieîn Turcia se făcea
vechia istorie a za-

Petrache și de a da de față pe Mavrogheni, că sarit fi îmbogăţită: din

.comotile ce perduse Sultanulii din pricina morței silite şi grabnice a acestui
bancherii. Asemenea loviri date principelui, una după alta, se păreaii a face neapărată perderea sa ; fie-care silinţă ce făcea elii pentru a se mai ridica nu servia

decâtii pentru a răpeqi căderea sa și mai multi și sorta pare că voia să li
“conducă din nenorocire în nenorocire; pentru a încovoia puţinii câte puţini orgoliulii sâit până la pământi, nevrendiă să-lii dobâre dinti'o singură lovitură,

In mijlocul silințelorii neroditârece făcea el pentru a conserva mândria

sa cea ncobicinuită, se vedea

întriusulii pe tste dilele

de curagiii crescândă neîncetatii.

simptome

de o

perdere

Incepuse să crâdă elii însu-și la voia secretă

a povățuitorului supranaturale cu care în timpii sei de fericire, îi plăcea să facă
a crede pe lume, că are relațiune; chiarii elit se temea acumnii de acelii povă-țuitoră; căci, în loci de a fi unii geniu. buni, acelii spirită familiarit ali stii
devenise o furie râsbunătore, care'lii muncia (ioa și nâptea. — Cu ochii ţintiţi
elii se adresa din timpii în timpii către acea ființă închipuită, ca cândi ariifi
vădut'o înainte-i, șii cerea să-și mai precunne persecutările, sâii alte ori se apuca dimpreună cu acelii spintii să apere și să îndrepteze conduita și admini-

Ironia

„strația sa.

Intwuna din qile,
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cercii

numerosii, aromindii câte

niţelii, căci dela unii timpi îne6ce, somnulii acesta îi amorţia adesea simţirile
și dedea o odină scurtă grijilor cel sfâșiai, "li văqui mișcându-și buzele câte-va

minute, ca, și cândii ar îi șoptitii ceva către altă persână, și apoi sculându-se de o
dată, totii corpulit sguduitii de convulsiuni, deschigândii nisce ochi turburați, şi
văenindii cu 0 voce ca tunetul: «Ba tu minți, duhii necuratii! căci namii dati
cii foci. mogasielorii celorii g6le, ce se credea că sunt pline cu grâne; p'amii
reclamatii cit Iefa desertorilorii, cari nu părăsise nică odată stegulii suveranului
lori; nică mamii îngropată eii în câmpii casa cu Dani a oștirii, care după depeşile mele, o răpise o câtă de ulani nemţesci; nici paharulii cu otravă nu 'l-amii
a
Qatl manea
Ingheţândii de ordre și de spaimă, îi pusei -mâna pe buze şi reușii a opri

acestii isvorii desvelitorii de taine; îl trăsei din cameră afară și abia putul să domoleseii rătăcirea mințitorii sâle. «Selime» îmi dise elit atunci, cora de pe
urmă mi s'a apropiati, ași fi nebunii de m'ași flata că pociii s-%0 depărtezii; spune-mi
dar cu sinceritatea ta cea ohicinuită, ce "ţi pare a fi mai cnviinciosii glorii
mele: să-mi sfârșescii eii singurii dilele, ca să nu lasi pe persecutori să triumte

după dorința ce ai, sâit să așteptii

|

cu linişte și: curagiii lovitura fatală ce mi

.
se pregătesce? »
— Stăpâne, îi respunsci, cu seriositate, toți cun6scemii că uuii rege, unii generală,. unii omi de Stati, potii fără nici o mustrare de cugetii, să jertfescă
unei politice rele şi nesocotite, unui necazii nebunescii, unui: punctii de ondre
amăgitorii, atâtea victime inocinți pe câtii ari găsi cu cale. Cun6scemi iarăși
că unii particulară pâte sacrifica o parte din membrii corpului stă pentru conser-

varea celor-l-alți. Dar, ori câtă de urici6să arii deveni existința unni omii pentru

elii însu-și și pentru

cei-l-alţi, nu vedemii

nicăeri să ne dică, că "i este-ertati

de a alergala șinucidere și acesta este cea mai grozavă din tote crimele.......».
— «Nu-ţi ami

cerutii cit să-mi înșiri» strigă Mavrogheni

«t6te teoriile și

ideile creştiniloră şi mahometanilorii ; căci așia, luându-ne după acești din urmă,

ei ne arii gice pote că ora morţei nâstre fiindu-ne scrisă pe frunte, nu este în
mâna nâstră de a o urăhi. Fii te consulti pentru a sei care din aceste doue
partite m'arii face să figurezii mai cu folosii în instorie? Ami vădutii, că sa dată
laude la unii eroi din vechime, cani s'aii ucisii fără nică o trebuință; amii vă-

dutii iar, că Sati cântată dintre cei modemi, cari sait supusi răbdărei d'a viețui fără ca să mai conserve vre-o speranță câtii de micăşi nu pre sciu care din
aceștia insuilă lumei mai inultă admniraţiune».

— «Accia cari trăescii, îi strigai fără îndoială. Cel vii figureză pretutindenei,

multii mai bine decâtii morţii. Și apoi afară de acâsta, este și obiceiulii pământului ast-felii și este o datorie de a se conforma lui. Sari bănui că vre-o
p6lă mizerabilă și rușinâsă te a lipsiti de ondrea ștrengului de mătasă Și mar-

torii acestei fapte eroice sarii pune la pedepsă pote ca nisce ucigași».
Mavrogheni pe ascunsii totii mai conserva 6re-care dragoste pentru viaţă.

Nu numai că otări să sufere viața și să n'o mai scurteze pe câtii îi rămâsese;
dar, pentru a'și asigura mai bine și acestă rămășiță, elă otăria o feri de mâna
lui lusuf,

care devenise

acumii

inemiculi

stii,

Ei mă dispuneamii încă odată a'lii urma, căci nu mă puteamii otări de alii
părăsi tocmai la nenorocire; dar, spre mirarea, mea cea mai mare, în locii de
a-mi fi recunoscitorii de devotamentulii meii, elii îl privi ca o sarcină supără-

țâre.

«Ami

vădutii ei, îmi dise elii, că lusuf te are de aprpe;

sciii cil că

492

|

og,

A. Unecară

esci spionulii lui, și adăogă că sigurulii și celii
din urmă servicii.ce ași fi trebuită să mai facă încă unui stăpânii carea fostii
plini de bunătăţi și de indulgență pentru mine și căruia ar Î trebuitii încă
săi mai dai Gre-care supunere,
este de-a mă depărta pentru tot-Acuna dinaintea
ochilor sti». Cât-va timpii mă
împotrivii; dar vădândă, că în tâte dilele îmi
făcea mustrări noue, că n'amii plo„cati, luai și eii otărîrea de a-lă satisface. Bătaia
dela Calafatii fusese pentru mine
unii câmpii de ondre, și "mi mărise reputațiunea
mea militară ; prin urmare eramil
fără grijă despre destinulii moii. Căutai ună momen
tii, în care îmi păru că Mavrogheni se bucura de Gre-care linişte de spiriti
și, intrândii în camera sa, îi
sărutai mâna şi îi cerui ordinele sâle
pentru capitală.
|
Se făcu galbenii augindă vorbele mele, și se uitâ
la
mine
cu unii aerii așia
de speriati, ca și când nici odinidră nu mi ar
fi ordonati să mă ducii. «Stăpâne,

îi disei, nu m'ai învinovăţitii însu-ți, chiarii eri, dicând
i că m'amii împizmuiti a
şedea lângă D-vâstră> ?. cAh! strigă eli, trebuia
tu să asculți unii omi amă-

Titi de atâtea nenorociri grămădite pe capulii
s&ă? Situaţiunea, mea nu-ţi mai
lasă nici o speranță, se vede, de 6re-ce aii veniti
lucrurile până aci!» Și se preămblă cu pași mară și cu uni aerti turburatii.
Apoi oprindu-se și cercându-se a
se arita mai: liniștită îmi dise: «Nu, nu se
pâte; Sultanulii nu voiesce să me
pârdă pe mine; el scie bine cătii ami făcutii
eii pentru binele imperiului».
M& încercai săi

întărescii în minte ideea acesta mângâetore și gânde
amii
că și-a mai luati puţină odihnă, când de odată sberâ
tot-dcuna, «E de prisosti să cercii ați ascunde aceea cu o sălbăticie mai mare ca
ce simt. O gr6ză întunccosă
îmi apasă sufietulă ; nisce.
fantasme

de totă felulii

șe ini după mine și iati formele cele mai îngrozitâre de esme, de năluce
împrejurul pașilor mei. Chiar acuma
iată două, trei, o câtă întrgă de aceste esme
înfățişeză imaginațiunei mele prevestirile cele mai nenorocite».
— «Ei bine, 'dar printre atâtea duhuri de ale
întunerecului, îi zisei ei, nu se
vede 6re vre unii îngeri strălucitor, care săți
arăte, că ducându-mă eii în capitală, voiii putea lucra pentru restabilirea posiţiunei
Domnici Tale? "Ți este cunoscută vechia mea intimitate cu Spiridon, influinţa,
ce are acesta asupra tatălui scii,
legăturile acestui“
din urmă

cu Hangerliulii, creditulii ce cest-l-altăi are
vanii, bogăţiile și ambițiunea lui Mavrocordat, Cunosc
i câtii de multi a
acesta o domnie pentru fiul săi. Nu s'a putea
lua măsuri cu. dânsulii,
terea cărora elii să'și întrebuințeze starea și creditulii
ce are pentru aţi
viața și rangulii ce

cheerea. păcei, tâte
Acâsta fu ca
principele se agăță
proectulă acesta la
între mânele sâle,

în Didoritii

în. pu-

scăpa

ocupi, subt condițiunea însă, ca să lași fiului stii,
după îndrepturile ce ai mai putea să aibi asupra Valac
hici» ?
şi cumă ași fi întinsii unii paiii unui omii care se
înn6că; dar
de elii cn mare zel, și mă sili să pornescii, ca
să adueii
îndeplinire. Câna îmi. luai adio dela dânsulii, îmi
strînse mâna |
cari eraii înmuiate într'o sndâre rece: «Selime,
îmi qise, Se-

lime, tu care m'ai cunoscutii din tinereţile tale, tu,

care tot-d6una ai despreţuitii
hunătățile mele; tu,: pe care nici odată nu te-ami
i perdută din ochii mei, nici
chiarii când te gândeai că te părăsisemii cu
totulii, acordeză-mi şi tu singura
răsplată, care pâte sta în puterea ta; nu suferi
să se atribue incapacităţei mele

aceea ce a fostii unii efectii alit ordinelor sârtei.
cândii conduita mea din timpulii Domniei, opune Când vei augi vre odată critiținelor și slabelor mijlâce ce amii găsit; spune acelor învinovățină tabloul pule-amit făcutii. Când s'ar uni lumea întregă să mă ce amii făcutii acolo, și cu ce
vechiulii tâi amicii, și aibi cntezanța Wa lua apărar condamne, tu nu'ți uita pe
ea memoriei sâle».
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M& simții atinsă ; cramii în punetuli de a renunța la călătoria

în ce-i arii fi pututit îi de folosii presința mea? 'Trăsei atunci

mea,

încetișorii

dar

mâna

mea din mânele s6le şi-i disei, că sper alii vedea triumfândii de toți inamicii sti.
— Fie pe voia lui D-dei, îmi dise elii, cu unii tonii mai odinitii: plâcă și

să-ți dea D-deii norocire!»

Plecai, dar nu fusei norociti.
e
Mavrogheni se mută curîndit de lângă Vidin, dar nu se depărtă pr6 multă,
ci ămblă cât-va timpii rătăcindii din sati în sati, fără să se fixeze nicăeri, ca şi
când i-arii fi fostii frică să nu 'lă urmărescă cine-va, însă nici o dată unu se
depărtă de lângă otarele principatului săi, întocmai ca fluturulii de nspte ale
căruia aripe. stati pânlitii prin flacăra vre unei lumînări și tot continuă a fâlfâi
împrejurii, micșorândii c6rcănulii din ce în ce, până la minutulii otâritii pentru
sfârşitulii scii,
Minutulii acela sosi pentru Mavrogheni la Bela. Acolo vidu sosindii de o
dată înainte-i, nu o fantasmă plăsmuită de imaginațiunea sea, ci unii capigiit
îuşărcinatii a-i aduce cununa "muceniciei (căci după prejudecățile mnsulmanilorii,
fuvârea, ștrângului de mătasă trimisi din partea Sultanului, asicură pe lumea .
cea-l-altă tâte vesplătirile muceniciei). Eli păstrase pentru scăparea, sea, cea mai
din urmă, unii mijlocii iscusitii, în puterea căruia avea tâtă. credința. Eli gise
„ trimisului din partea Sultanului: «De multă timpii recunoscusemii eii înti'ascunsii,

cu câtii este islamismulii mai adevărată credință decâtii tâte cele-l-alte; singura
mea dorință ar fi să îmbrăţișezii în publici acâstă sfintă religiune și să mi prenumără și eii între cei bine credincioși».
“La aceste cuvinte

1 purta

principele scâse din sinulii sii unii micii coranii pe care

asupra sa cu scopulii

acesta, '1 sărută cu cuvioşie şi ceru

să-și

facă

profesiunea sa de credință. O asemenea cerere nu se putea refusa.
”
ă
Capigiulii îi lăsă totii timpul trebuinciosii pentru a-și face rugăciunile,
îngenunchierile și spălările după religiunea sea cea nouă și toemai după ce îşi

termină t6tă ceremonia îi mărturisi satisfacțiuunea sa de a putea trămite la ce-

_ruri unit bine credinciosii adevăratii.
Ce mai putea face Mavrogheni atunci?
mână unii -poporii fanaticii tot-dd-una gata de
iitulă acela, a cărei etate tintră ar fi pututii
blice în favârea sa; păcătosulii cu păralii albi
esceutorii cu sânge rece, carele nu se gândea

,
Nu se afla de loc acolo la îndea lua sub protecţiunea sa pe neoda nascere unci compătimiri punu avea dinaintea sa decâtii unit
la nimici altii decâtii,a, se achita

de misiunea sa. Vedendii dar că ori-ce meșteșugire devenise netrebuinci6să, prin-

cipele se armă în sfârzită cu resoluţiunea de a se supune destinului stii. Nu se
putu opri însă de a striga îngenunchiândii: câș fi meritatii o altă resplătire, celit
puțină dela suveranulii meit. Măcarit să mai găsâscă în totii imperiulii stii celii
întinsii, unit singurii grecii, care să-i fie mai credinciosi decât mine!» După
cuvintele acestea își goli capulit şi lăsă să-i petrecă ştrengulii celii fatalii şi
cu chipulit acesta se rupse existența lui Mavrogheni.
(Românul din 1861

Ianuariii),
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„Unii strenepotii alt lui N. P. Mavrogheni
,- actualmente ' consulii generalii
ali 'Pureiei: la Mausilia, publică o lucrare
cu titlu: «Les Mavroyini», la Firmin
Didot "din Paris. L-am comunicatii, la
cerere, c6lă după c6lă, lucrarea mea
şi
d-sa mi-a trămisti până acumii (lebruar
1892) vre-o 5 corecturi pe colâne după
lucrarea sa. Estragemă aci, cele ce serie
despre originea lui N, P. Mavrogheni.
Este multă funtasie în acâstă parte a
lucrărei d-lui Consult generală, dar
nu
mă îndoescii, că ea va fi citită cu profită
de istorici și că va servi la discernerea adevărului,
i

&... Voilă, en un mot, ce quest Paros,
aprts tantt soixante et dix ans de
regândrescence.
|
|
Cest done encore dans son pass6 qu'il
faut
reche
rcher les vâritables 6l6ments qui constituent la plus solide gloir
e de Paros.
Le dernier des hommes remarquables
ment Nicolas Mavroyâni, auquel les Parie qu'elle ait produit est incontestablens, entre parenthâses, auraient dă conserver un plus fidele souvenir, une plus
constante gratitude.
Les avis sont partags au sujet de
communement quw'elle se rattache ă celle lorigine de cette famile. On pense
du fameux conqusrant venitien, Frangois Morosini, qui s'immortalisa par
lPasservissement du Pâloponnâse ă sa
patrie
et en regut, comme marque de reconnaiss
ance, le titre de «Ploponnâsien».
Ceux qui partagent cette Croyance, se
basent sur une similitude de non,
admissible par le sâjour prolong6 des
Morosini dans le Levant et surtout en
Lubee; sur la figuration du lion de
Saint-Mare au pied du blason des
MavroYeni, sur les traditions orales conserv6es
par ces derniers î cet 6gard, et enfin
sur le t6moignage de plusieurs historiens
et gândalogistes, comme Felix Sales,
C. M. Couma, M. Persiani, 'Fhomas
Hope, ete..
"En ce qui concerne les traditions exist
ant dans la famile encore maintenant, nous renvoyons le lecteur î ce
que nous disons au sujet da la perte
des
papiers du prince Pierre, dans la biogr
aphie que nous consacrons î ce personnage
.
Irafânit6 des Mavroyeni avec les Moros
ini par la ressemblance orthograplique et vocale des noms est trop bien
expliqude dans les ouvrages de F. Sales,
arehologue-paltographe de Vienne, en
Antriche, pour que nous cherchions,
ici,
î ajouter quoique ce soit î linterprât
ation de ce savant,
|
Quant au sâjour des Morosini dans le
Levant, les ârenements qui les y
amentrent ne sont pas d'une date fort
reculte et sont, par cela mâme, facile
ă raconter; c'est la simple histoire
s
de la conqute vânitienne en Orient et
principalement sur le sol des anciens
“Grecs, oceupă et stârilise duvant
des siăcles
par la domination inintelligente des
Ottomans.
Franţois Morosini, qui personnifie cette
conqutte, fut le plus illustre
membres de cette famille renomme
et un des plus grands capitaines qu'ait des
la Republique de Venise, NE en
eu
1618, il ne tint pendant de longues
annes
qa'une place secondaire dans les fastes
de son pays. Le vâritable point de depar
de sa gloricuse fortune ne commence
t
gutre que vers 1685, pour se maint
enir
jusquâ sa mort,
Dâharqu6 en Morde au mois de juin
1685 avec une arme de huit mille
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hommes,
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eftectif alors respectable contre une nation qui s'acheminait dâja

vers

la decadence, Frangois- Morosini acheva la prise de possession de la Chersontse

moraite “par la bataille de Patras, le 23 juillet 1687. En dâcembre, une fois
Athones prise et abandonnâe comme d'aucune utilite strategique, restait; encore
Negrepont.
|
Bien

quo le doge

Justiniani

vînt a dâcâder

sur cos

entrefaites

et que

le

conseil des Dix '6lut î sa place, le 3 avril 1688, Morosini ne sten rendit -pas
moins le $ du mâme mois ă Paros pour ş organiser cette expedition. Les pr6paratifs acheves, il parut le 23 juillet devant Negrepont et la bloqua sans efiet
jusqu'au 21 octobre. Alors, il dat lever le sitge, tellement ses troupes avaient
6t6 diminuses par des combats partiels; et trâs-fatiguc lui mâme, îl tomba malade et fut oblig€ de revenir d Venise en 1689.
.
Cependant,la guerre continuant toujours en Orient, on erat que la pr6„sence dn doge y 6tait; n6cessaire. Ou le nomma gân6ralissime pour la: quatritme
fois, quoique âg6 de soixante et quinze ans. Il partit done en 1693. Amivââ
Varmee, il mit plusieurs fois en dsroute la flotte turque et prit Malvoisie, ce qui
assura la conqutte definitive de la Morte. Enfin, aceable d'infirmites, il tomba
malade ct s'6teignit ă Napoli de Romanie, le 6 janvier 1694, universellement regrett6. La corespondance d'Anne Akerhjelm, dame de compagnie de la comtesse
Renigsmark, temoin oculaire, nous montre que c'est dans lile d'kubce que le
chef vânitien dpensa le plus de. temps, d'efloxts et de talents. Son corps fut rap-.
port ă Venise, oi le sânat lui fit 6lever un monument avec cette inscription :
FRANCISCO-MAVROCENO-PELOPONNESIACO
|

SENATVS

ANNO

-

MDCVIC.

Bien que les dâpouilles mortelles du doge aient ct6 ramendes dans sa patrie, nous avons tout lieu de croire qu'un ou plusicurs des siens, de ses propres
"enfants peut-âtre, demeurtrent en Eub6e apres sa mort et y formbrent souchke,
d Limitation de celui de ses parents qui, nommâ duc Crâte, snecomba dans cette
île an commencement du dix-septiăme sitele, comme Lindique cette Gpitaphe que
nous devons ă l'obligeance de Purchevâque orthodoxe de Candie:

.
VL.
DONATO MAVROGETO CRETAE DYCI,
OMNI: VIRTYM GENERE ADMIRA
TIONEM EXCVLTISSIMO.
MVLTIS FIV. AD COMUNE BONVM
0

GESTIS CELEBERIMO,
ANO. "SAL. MDCXIA,

“ANGELO CRADONIC COSIL ET
THOMA CVIRIXOPROCSIL.
„C'est de cette maniâre, c'est-ă-dire par des Morosini rest6s dans le Pâloponntse, que les Mavrovâni se rattacheraient au dove Frauqois.
«Les Mavroyni, dit C, M. Couma, sont originaires du Pslopontse. Ils sont
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|

ainsi qw'eux-memes Vaftirment, une branehe des Morosini, qui ont
command avee
gloire sur Venise, ct que des ouvrages latins nonnnent Mauroce
no» (1).
M. Persiani est aussi explicite dans son Tableau Synoptique publit
ă Buchaxest en 1789. Il affirme que cette descendance est incontes
table, mais la citation que nous en ferions serait beaucoup trop longue; et
nous prâferons y renvoyer le lecteur.
Pourtant, si nous nous en râfârons aux autres versions publices
î ce sujet,
leur origine serait beaucoup plus ancienne et remonterait au
Bas-Empire, ă une
de. ces familles chassces de Constantinople par Mahomet II.
Cette filiation est
indiqude par Pouqueville et a 6t6 copice textuellement dans les
ceuvres de lPauteur |.
du Voyage en Grice, par tous les 6erivains que la guerre de
lindâpendance hellene poussa ă prendre la plume en faveur d'un peuple esclave.
«Les _Mavroyâni, 6crit Pouqueville, sont issus d'une de ces
maisons princires qui conservărent, apros la prise' de Constantinople, quelque
s lambeaux de
leur illustration passce. Leurs aieux poss6dtrent longtemps
des fiefs dans lile
d'Eubce; et un de leurs ancâtres, aprăs avoir perdu la ville
de Carystos, passa
au service de la Porte (2).
Outre cette diversit d'opinions qui, cependant, tendent i:
nous confirmer
Vexistence de la parente qui unit les „Mavroyâui aux Morosini,
nous ajouterons
que telle 6tait la conviction du prince Nicolas Mavroyeni
lui-mâme, qui, pour
“indiquer plus clairement son origine, signait tous les actes
officiels de son gouverneme

nt du nom de «Manroceno»: (?2)

D'un autre cot6, voulant 6lucider ce point, comme aussi
reproduire ici,
avec la plus scrupuleuse exactitude et avec toute lautbenticit6
voulue, les armes
de la famille Mavroyeni, nous nous sommes adressâs î
des personnes dont la
compâtence, en la matiăre, est indiseutable et veconnue
par les archivistes pa-

lsographes

les plus

antoris6s de France et de I'6tranger. “Ces

personnes sont:
-M. Louis Blancard, archiviste en chef du d&partement
des Bouches-du-Rhone,
et M. de Grasset, dont les connaissances dans l'art hâraldiq
ue ne le cădent en
rien î celles du savant directeur des archives de Marseille.
Consult€ par nous sur le point de. savoir son. opinion sur
la parent6 des
Mavroyâni avec la famille du doge Morosini, de Venise,
M. L. Blancard, sur
les attestations que nous lui avons fournies ct aprăs avoir
pris Pavis de plusieurs de ses collogues et confrăres, a exprim un avis absolum
ent favorable,
Im outre, M. L. Blancard, ayant bien voulu nous adresser î AM.
de Grasset

pour
examen du blason des Mavroyâni, nous avons present€ ă ce
savant une estampe
de 1790. Au-dessous de cette estampe, grossirement lithographice,
on lisait ces vers:
”
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«Le corbeau [5ymbole de lu Vulachic] a nouvri Elie [le Prophite] ; ă toi
Nicolas, le meilleur des princes cl le souteruin de la Dacie, îl thonorcra et scrvira embleme:
«Tu vaincs tout mortel .par tes vertus, comme tes armes ont vaiucu les Allcmands par la grăce de Dicu.
«Sois persuadt que Dieu te conservera de nombreuses anntes sur le trâne».
M. de Grasset, aprăs une 6tude attentive de ceţte estampe, a eu la complaisance de blasonner et d'expliquer, comme suit, les armes'de Mavroyâni dout
nous oftrons la reproductin et qui sont les seules vâritables dont cette famille
puisse faire usage. (2)
a
«Armes, — D'argent au corbeau de sable la ttte contournte & dexire tenunt
eu son-bec un rencontre d'or, sommt Pune cvoiz de sable, -accostă & senestre «un
soleil c seice rais d'or, et post sur tertre de sinople. Irccu borde d'une guirlunde
de curier de sinople orlte et lite d'or, environnt Van cartouehe Mazur c lambre«auins dor et Vargent, post sur une &pte Vargent el un sceptre d'or en sautoir,
supporit par deuz Vustes de herauts, tâtes ct bras de carnalion revctus de tiniques de sinople sonnant des trompelles d'or, et soutenu par une tâle de genie de
carnalion ailce or posant sur un lion ailc au repos aussi tor. Le tout post sur
un manieau de gueules fourre.. Vhermine surmonte Wune couronne princitre d'or .
force de gueules».
0. M. Couma, M. Persiani, Pouquerille et antres se complâtent mutuellement
ct nous donnent, pensons-nous, la clef de l'€nigme non râsolue, jusqu'ă prâsent,
sur origine des Mavroyâni,
Aprs la mort de Frangois Morosini, la possesion de l'Eubâe, dont il avait
assur€ la conquâte ainsi que celle de la, More tout entiăre, fut confirmâe aux:
Vânitiens par la trait de Carlowitz, le 26 janvier 1699. Mais la Rpublique italienne, malgr6 son habilet6 politique consommâe et peu scrupuleuse, ne sut point; .
conserver cet aceroissement de territoire et se laissa reprendre .par les 'Pures, en
1715, ce quw'elle leur avait enlov€ par la force de ses armes et la strategie de
son defunt eusralissime. I'arme ottomane, commandâe par le sultan Ahmed III
et le grand vizir Damad-Ali-Pacha, debuta au mois de mai par la prise de Vile
de Tinos dans PArchipel. Elle entra ensnite dans la peninsule; Corinthe, Napoli
“de Romanie, Egine, Coron, Navarin, Modon, le Château de Morte, ouvrirent leurs
portes. Lile de Ccrigo, et, dans Vile de Candie, la Sude et Spinalunga tombtrent tour ă tour. A la fin de novembre 1715, les Vânitiens ne poss6daient plus
rien

dans

la mer

Ionienne,

ni dans

la Morte;

les Maniotes

retirâs

dans

leurs

montagnes, continubrent î dâfendre leur indâpendance, les armes ă la main. La
Grăce tait redevenue ce qw'elle 6tait au seiziame sitele.
|
Or c'est probablement ă lissne des pdripâties de cette lutte si meurtritre
et si dâsastreuse pour Venise que nous pourrions faire remonter, = en nous autorisant de la version de Pouqueville, — la dâpossession de la ville de Carystos
au dâtriment des Mavroyâni, et leur rbtraite dans Varchipel de la Grtce, comme
nous Pindiquerons plus bas d'aprăs. C. M. Couma. I/abandon de ce domaine dut
leur âtre tr&s sensible, car Piubâe, î laquelle les Vânitiens dountrent le noi
de Negrepont, 6tait renommâe d&s la plus haute antiquită pour sa richesse v6stative (1). On citait son doux climat et on parlait de ses oliviers, de ses vi-:
1) Les Vâniliens transformaient volontiers la plupart des apțellations locales; c'est
ainsi cme le fief propre des Mavroyâui, Carixstos, devint Castel-hosso, ă cuuse de lu teinte des
pierres dont il clait bâti,
Ie
”
Istoria Româniloră de P. A. Urechid,

”
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gnes, de ses cârdales et de ses pâturages
La parent qui existait entre les Mavro comme des meilleurs de la Groce (1).
yâni et les Morosini fat peut-âtre le
motit de la faite de ceux-ci dans les
Uyelades. Les Tures, vainqueurs et intraitables comme on les connaissait, n'aur
aient certainement pas manqu6 de fuire
retomber leur courroux sur les vaineus
et principalement sur la famille de I'illustre chef venitien qui, tant de fois,
leur avait livr6 les plus cruels combats.
Pour 6viter la vengeance des Ottomans,
les Mavroyâni prirent la faite, C.M.
Couma, que nous citerons encore, derit
îi ce propos:
«IL est incontestable que quand les
'Tures conquirent le Pâloponnsse, en
1715, deux Mavroy6ni, Pierre et Etien
ne, rcunirent lcur fortune mobiliere
et se
transporterent dans Iîle de Paros oi
ils achetârent des propriâtâs. Ils 6taien
trâs riches, car Pierre fit reconstruire
ţ
ă ses fiais V'glise de cette île, voude
la Vierge-aux-Cent-Portes, ainsi que
lindique une inscription conserve jusqu î
'ă
ce jour. Quant î Etienne, il se vendit
ensui
a son instraction, ă la dignit€ dinterprât te î, Constantinople et parvint, grâce
e de la marine. Lorsquiil mourut,
1766, le prâdicateur Cornflius (2) prono
en
uga son oraison funebre, dans laqueile
il oxalta ses vertus ainsi que son amou
r de la science, qui le dâtermina
î fonder une cole grecque ă Paros eu
y adjoignant un maitre, envoyc par
lui de
Constantinople. Pierre Gtanţ vest€ ă-Par
os, y donna le jour ă deux fils:
Dem6rius et Nicolas (3).»
A partir de cette 6poque, il est possible
de suivre, pour ainsi dire pas ă
pas, Ihistoire des Mavroyâni, grâce
î des papiers du temps dâconverts
dernitrement et „le nous avons
tout
r6unis ct compulss. Pierre et Etienne ne vinrent pas seuls
chercher un refuge dans les Cyclades, ils farent accompagn6s ou suivis
dans
cette circonstance de leur pere
Dâmâtrius, de leur mire, Maroussaki,
de leur autre frore, Nicolas, et de
seur, Grandtaki (4).
leur
La fortune des Mavroyeni qui, W'apris
Couma, 6tait considerable et leur
permit d'acqurir des proprist6s dans
toutes les parties des Cyclades, les
vite en 6vidence et chacun brigua
mit
leur alliance. Un contrat de vente,
dat€ du
l-er janvier 1725, que nous repro
duisons en regard, nous informe
qu'ă cette
date, Maroussaki (5) 6tait dceâde,
que Granâtaki avaiţ Spous6 un notab
Days, 6tait dâcddte, et que Nicolas
le du
Mavroyâni, oncle de notre hâros, propr
au village de Kphalo-Marmara,
iâtai
re
6tait consul
Etienne, que Couma nous montre reven d'une nation 6trangtre.
u de ses terreurs, apres avoir d'a(1) Za Grice ou descriplion topographi
gue de la Livadie, de la Aorce et
de PArchipel,
Depping. Paris, 1823, t. 11, p. (12.
— Les Iles de la Grice; LI. Lacroi
x. Paris, 1833, p.
410.— Lettres suv la Grice, VIlellespont
et Constantinople ; A. L, Castellan.
Paris, ISI, p. 21.
(2) Cornelius, natit de Zanthe, fut un des
nombreux €leves de Dulgaris de Corfou.
Nomimt
predicaleur de la Grande-Eglisc
de Constantinople, il prononca
plusicurs €loges et oraisons
funebres, publics
Venise, en deux voluines, en 1788.
Il mourut dans la ville «qui avait
ct
ou berceau, vers la fin du dix-hu
iticine sicele,
(3) opta 2 "A MDuziro Ipiizo
v, ; C. M. Couma, î. X, p, 389.
(1) Ce nom de Granctaţi est tres râpan
du aux Cyelades. Il est deriv6, eroiton, du mot
francais enade (en grec swâ:4)
auquel on a ajoută la terminuiso
n du diminutif ali «que nous
retrouverons dans une foule de noms
contenus dans cet ouvrage. Granctaki
siguitie done pe„tite granade,
”
”
G.D,

(5) Maroussaki

est

un des, diminulifs, fort nombreux,

de Marie.
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hord fui invasion turque avec les siens dans un lieu moins en Gvidenee
que Tlubee, ne resta que peu de temps î Paros et passa, selon expression
de Pouqueville, au service de la Porte. Cette dernitre le choisit comme interpre
te de sa
marine jusquwen 1766, moment de sa mort, saisi par Corn6lius pour nous
exposer,
dans un long discours, les qualites Gminentes qui firent zegretter sa, memoire
.
Malheureusement, ce n'est; qu'incidemment que cete clâsiastique mentionne sa
femme
et pas du tout ses enfants, sil en eut. Etienne fut un homme d'une
vertu:
oxemplaire, prodigue de ses richesses, et dun patriotisme elairâ, Il fonda,
comme
nous venons de le constater, une ccole grecque î, Paros, sa patrie d'adopti
on, et
y envoşa de Constantinople un maiître dont il paya les honoraires.
Pierre, auquel I'6glise de la Vierge-aux-Cent-Portes dut sa reconstruction,
sinstalla îi Parikia ou plus exactement î Kephalo-Marmara oi habitait €galement son fiere Nicolas. Cet endroit ctait alors le centre le plus important
de
Vile de Paros î cause de sa proximit avec la forteresse vânitienne de SaintAntoine, que le prince Vânitri dcfendit avec la plus grande intrepidit6 contre
Barberousse, qw'il ne rendit que par famine, et dont on voit encore les debris,
sur une hautte coline, ă cote de cenx du couvent du mâme:nom. Le voisinage
du port de “Trio y provoquait aussi un certain mouvement de transit. Actuellement, Kephalo-Marmara n'est plus qu'un chstif petit village de la commune Marpissa qui. avec les deux hameaux de Dragoula et de 'Tzipido, porte la denomination de Villages înfcricurs [ză zzo op]. On y montre aujourd'hui les ruines .
des vastes cdifices, tâmoins d'une certaine prospârit€ lointaine, ainsi que celles
d'une construction plus modeste appele par les paysans: Maison de Alarroyâni.
"Ce fut dans cette maison que Pierre -Mavroyâny et Kira Prâgoulina (1).
donnârent le jour î plusieurs enfants: Dâmâtrius (2), Irâne, Cendilo et Nicolas,
le futur hospodar de Valachie.
|
Nicolas, fils cadet; de Pierre Mavroyeni, naquit done î Marmara, de Paros,
jadis Port-Kephalo, et non î Myeâne, ainsi que plusicurs auteurs l'ont avanc6
Sans examen, parce que, sans doute, ils avaient connaissance que Pierre MavroYeni, qui jouissait d'une tris grande richesse et tait vice-consul d'Autriche dans
les Cyelades, possâdait 6galement une râsidence î Myeâne:
— Le cMusce de la Sociste historique et Gthnologique de la Grice», îi Athtnes, posstde, en eflet, un fauteuil, style Louis XIII, ayant appartenu î cette maison
et au-dessus duquel on lit cette mention:
346. — BAPANON ANIIRON ELE FIIN EN MYKONO OIKLAN TOT
PENOTE TOT ETOYE 1735,—A0PINTIIE A, MEAETOINOTAOE.

C'est-ă-dire:

346. — Ce fuuteil' provient de lu Îaison
1735, — Oflert par A. Melttopoulo (3).

HEPPOY

MAÂTPU-

-

de Pierre Mavroyini ă Mycâne en

(1) C'est lă cvidemment un surnom coinne on en donne tant en Grtce, mais dont
la
signifieation nous cehappe. Nous le reproduissons tel que nous le tronvons dans le
Voyage au
Levant de C. S. Sonnini, t. [, p. 150.
“
(2) V. la biog. de D. Mavroyeni,.gouverneur de Myeone,
(3) Le Musce de la Socict6 historique et ciimologique de la Grice [Monszioy as îszopiei,3 aaa Eoherptat5 “Eemepias <a “Eidados], qui posstde le fauteuil de Pierre Mavroyecni,
est
situc â Picole Politechnique ă Athenes. Son Catalogue, non encore public, porte cette remarque :
2
sa
.
>
840. — „Fâzrroi Ze Sr tepogpatsuty Sigrid - pazăpa
feat mentul
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Ia distance qui scpare les deux îles de Paros ct de Mycone est insienifiante, et Pierre Mavroyâni se rendait alternativement de Pune dans Vautre,
selon
les cas, et aussi parce que ses fonctions de vice-consul d'Autriche devaicnt
n6cessiter sa prâsence î Mycâne comme î Paros ct dans les îles circonvoi
sines î
des întervalles in6gaux.
|
IL est dificile de d6terminer avec. prăcision la date de la naissance de
son
fils, Nicolas Mavroyâni, faute de documents certains, mais on pent la
croire voisine de Pan 1733, et plutât antârieure que postericure ă cette 6poque.
Ses parents. lui donntrent au baptâme le prânom de Nicolas, qui ctait
celui
de son onele, et celui d'un saint dont la reputation est considârable en
Orient,
“surtout chez les marins, qui en ont fait leu patron et se plaisent
ă environner
sa mâmoire d'une foule de l6gendes, dans lesquelles il est toujours questions
de
snuvetage en mer (1). [tait-ce une predestination de son existence
î venir? —C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, on raconte que, dans cette
circonstanee,
un prâtre de Santorin, aux paroles duquel on croyait comme ă autant
de prâdicpiz3tnd

a

-

-
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couleur acajou, avec filets dorâs ct Gtoffe recouvrait quatre fauteuils,
dont le plus aucien ctait
tiss& d'or, provenant de Varistocratique maison de Pierre Mavroyeni
â Micone, bâlie en 1735].
Isinseription rapporite plus haut se lit sur une polite pancarte suspendue
au fauteuil lui-mâme.
Il my a pas quatre fauteuils plus anciens, ainsi que semble dire le catalogue,
mais un scul fauteuil,
celui dont nous olfrons une reproduction, ct dont V'etoe, usce par
le temps, au liceu d'avoir
Gte enlevâe fut, chaque fois, recouverte d'une nouvelle €lofre, de manicre
qw'en relevant un
des coins on pout voir les quatre Tissus diiferents, Tous sont rouges
ou roses, et le plus an-

cien contient des fils d'or.

(1) Au temps des perscutions exereces „par les empereurs Dioclelie
n ct Maximilien, saint
Nicolas fut jete dans les cachots de Rome, comme beaucoup
d'autres chrâtiens, et m'en sortii

«(w'ă

Pavenement

de Constantin,

sous le râgne

duquel

il assista au

concil de Nicce

en 235, con-

vorut par ce prince. Saint Nicolas, qui &tait archevâqua de Myra,
en Lycie, mourut dans un
âge avancă, â Byzance, ou sa mâmoire fut des plus vencrâes ă
cause des miraeles qu'on lui
attribuait. La legende, celle qui âtablit surtout sa reputation
et le fit choisir comme le patron
des marinz par les Orthodoxes, est celle-ci:
Ia
Un individu, obligt de prendre la mer pour des affaires urgentes,
se rendit î Veglise de
ce suit pour iînvoquer sa protection avant de s'embarquer...
Le navire qui le portait ctait dejă
loin du port, quand vers neuf heures du soir, les matelots se
letcrent pour tourner les voilet
qui w'âtaient plus sous le ven.t Notre homme se leva âgalement
, parce qu'il avait soif, mais,
comme

îl arrive

souvent,
en

cherchant

â se desalterer,

il gena

la manevre,

fut. bouscule

ct

finalement prâcipit& au beau milieu de la mer ainsi que “Toussain
t Lavenette dans „RobertRobert“. L'obscurită ctait si profonde et le vent souffait
avec tant de violence que les ina:
telois,
impuissants

â le sauver.

se plaignaient

amcrement

de

la mort

cruelle

qu'ils

croyaient

reservee ă leur passager... Quant â Vinfortune, ses vâtements
s'emplirent d'eau, et il disparut
dans les flots €cumants, en s'âcriant: „Sainl Xicolas,
sauvez-moi!* Mais les descins de Dicu
sont incomprchensibles ! Cet „homme qui criait et qui se
croyait toujours au fond Je la mer:
se trouva soudain transpori& dans sa propre maison...
Or, comme il continuait pour cette raison ă se

lamenter,
les

voisins,

qui

le croyaient

absent,

entendant ce

vacarme,

se lovcrent,

ullu"morent des lumitres et entrerent chez lui. On doit penser
quel fut leur ctonnement quand ils
le viren” es vetements degouttants d'eau de mer
et criant comme un posstdc, Ils demeurâ-
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tions .et Moracles, s'6cria, dos qu'il le vit, sur un ton dinspiration: «Tnfant, ta
caxritre sera brillante, mais puisse ta fin Gtre heureuse!»(1)
„Arviuce du ggrand amiral Djezuevli- Hassan- Pacha au port «de Trio. Nicolus
Murroyâni, assure de sa protection, part pour Constantinople.— Les moyens dont
disposait la famile de Nicolas Mavroyâni lui permettant W'âtudier les lettres,
comme on dit en Grice, îl s'y livrait avec une ardeur extraordinaire lorsque, î
ce qwon raconte, le redoutable Djâzatrli-Hassan-Pacha, atterrit, au sud-est de
Vile de Paros, dans le Port de 'Trio, choisi par lui comme station d'st6 pendant
Pâvolution de la flotte turque dans la mer Eg6e et oii, depuis, tous les-cpitropes
des Cyelades prirent Thabitude de venir annuellement verser les prestations de
leur île respectives (2).
Djczaârli-Hassan-Pacha avait cu une existence trts monvementâe avant d'arriver au plus haut grade de la marine ottomane. C'est ainsi que, n6 en Perse
et vendu comme esclav. e, îl devint amiral du port dW'Aler, d'autres disent gouverneur dune province de V'Oâjae, qu'il dut quitter pour so râfugier cn Espagne
â cause du Dey qui jalousait ses richesses; motif des plus probables. Recommande ensuite a Constantinople aupres de Raghib-Pacha par le comte de Ludolt,
il devint capoudan-pacha ou amiral en chef (3). Hassan-Pacha dtait de petite
taille et, si nous en croyons les historiographes, il avait toujours aupres de lui
un superbe lion prive an snjet duquel on raconte qne, voulant 6prouver le courage de M. de Choiseul Goufiier, ambassadeur de France, il fit un jour paraitre
tout î coup cet animal ă ses cotss, tandis qu "il conversait avec celui-ci. l/amDassadeur francais, sans donner le inoindre signe de crainte, regarda froidement
cette 6norme bâte, et dit 4 son hâte: «Vous avez li unbel animal! Le pacha
ne put s'empâcher de verier: «Les Francais sont braves» (4)! Ce lion, îl le tua
un jour de ses propres mains paree que dans un acces de jalousie, cette bâte
lui avait enfonc€ ses grifles dans une cnisse. Hassan-Pacha, que les grees surrent

âmerveilles

ines

freres,

vign& pendant
de

saint

d'une

ot comment

telle aventure.
se fait-il

que

Enfin
vous

le naufrage
ayant

un certain temps, Gtant tomb ă la mer,

Nicolas,

je me

retrouve,

comme

leur

quite,

vous le dites,

dit:

hier

—

„Que

soir,

se passe-t-il

ă ncuf heures,

aşant

dorc,
na-

puistenglouti, eu invoquant Vassistance
parmi

vous

et dans

un

ctat anormal?,

Apres avoir examint attentivement ses vâtements trempis et dcoute ses paroles, leș voisins de
cet homme comprirent que e'ctait lă un miracle; et, pleurant de joie,; ils recitâreut le Jyrie
€leison. Ce fait, qui se passait ă Constantinople, se repandit bientot par toute lu villo ct parvint aux oreilles de Vermpereur et du patriarche qui appelerent cet individu pour leur narrer
ce prodige. Quund il cut achev€ son miraculeux râcit, tous s'tericrent â Pexemple de David:
„Dicu est grand, ct ses wuvres admirables1%
(Official Orthodoze du mois de Deâcembre. Venise, 1810).
(1) Anastase ou Memoires din
(2) Le capodan-paeha
Saint-Georges,

pour

Grec; Thomas IHope. Paris, 1820,

quitait tous les ans Constantinoplo,

percevoir

les impâts

dans

Vârchipel.

Ceite

t. 1. p. 44.

le 23 avril (v. s.), jour de la
fete,

comme celle de Saint-De-

mctrius, lo 26 Octobre, sont chez les Groes, co que 'sont Pâques et la Saint-Michel dans lo
midi de la France. Les matelots de la llotte turque âtaient engages pour une camnpugne qui
„ commengait

â la Saint-Georges

et finissait

ă la Şaint-Demetrius,

(3) Za Turquie; Juannin et Van Gaver.
Grice ]. R. Neroulos. Gensve, 1828, p. 91.
(4) Lettres sur le DBosphore; Locard.

Paris,

Paris,

1840,

p. 3 3. — Iistoire Moderne de la

1829, p. 21,
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nomimaient «Moustaka» î cause de sa grand
e moustache, portait toujours le cosbume des Levend ou soldats de marine
(1).
Chaque fois que le grand amiral tenait
la mer pour faire rentrer les impots, îl Gtait de rgle, dans ces circonstances,
soit dans Varehipel, soit sur le
littoral de la Grece, d'heberger volontaire
ment, ou le plus souvent contre son
gI6, le commandant en chef des forees marit
imes de l' Empire ottoman, ainsi que
sa. suite. C” tait la une marque de conde
scendance dont les insulaires se sevaient bien passes, mais il fallait subir cet
excâs d'honneur, sous peine de subir
des spoliations de tous genres aussi ingen
ieuses -qu'arbitraires. Autyo temps, autres mours; c'6tait admis et gencralis6
î la hauteur d'un principe, et le contraire cât sembl€ extraordinaire î l'oppress6
comme î V'oppresseur.
E
Or Pamiral Hassan-Pacha, le jour qu'il
aborda ă "Trio de Paros, fut invit€ î un banquet dans la maison dn viceconsul d” Autriche, Pierre Mavroyeni,
a Pinstigation de Nicolas, son fils (2),
Nicolas, qu'un autenr nous depeint comme
un adolescent employant son
avoir A des muvres pies et comme un jeune
homme plein de fougue qui, sans
attendre qwuu lâger duvet ombrageât ses
lvres, pourehassait dâjă avec acharnement les corsaires, afin de preserver son
pays de leurs frequentes attaques ct
de leurs depredations; Nicolas, disons-nou
s, “le promoteur de cette invitation,
souvent pârilleuse avec un Turc de ce temps
, tourment6 par une ambition bien
Tare pour son âge, trouva moyen de s'int
roquire si frequemment en prâsence de
amiral et lui fit une cour si assidue, qu'il
en obtint la promesse de sa protection d Constantinople s'il consentait 3,
se rendre dans cette ville pour y briguer un.emploi. C'6tait precisement le râre
qu'il caressait en secret, Le jeune
Mavroy6ni, incapable de modsrer les trans
ports de sa joie, baisa avec une fr6n6tique reconnaissance le pan de la robe
d” Hassan-Pacha; et, aceeptant avec
empressement cette offee inattendue, partit
Dientot pour le Bosphore, on devine
aisâment avec quelles espârances,

CHAPITRE III
Nicolas Mavroveni Constantinople. — Les
ditrerente versions publices sur son arrivte
dans
cette ville. — [1 fraye avce les Fanariotes;
Djăzacrli-Ilassan Pacha, le fait nomimer
in=
terprete de la marine turque, —- Son
intluence sur Je srand-amiral.

Ce que nous avons diţi propos du depart
de Nicolas Mavroyeui de Paros,
et de son arrivâe ă Constantinople, est la
versions genâralement adopte, îi tort
ou ă raison. Mais exactitude nous fait
un devoir de transerire les donnces contraires d'autres 6crivains.
D'apres C. AM, Couma, «Nicolas Mavroyeni
partit tout jeune de Paros pour
Constantinople, oii il apprit le turc, litali
en et le grec, langue dans laquele
il ne fit que de mâdiocres progres. Sa bravoure
et son intelligence '6leverent
au poste de drogman de la marine. 1 ctait
tres habile dans ses manitres avee
PN

a

(1) Sous le nome -de Letend, les nations
mediterrantennes designaient les rcernes
de la
marine turque provenant de Orient (Levan
to) en gâncral et de la Greece en particu
lier. A la
longue, ce nom est devenu synon
yme de „brava“,
its;

12) Anastase nu Mimoires «dun (irec; Th.
Ilope, Paris, 1820, t,1, pe 45— Nrzhang Man
Antonopoulo,

Isronra Româsionă
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les 'Lures, ă tel point qu'il en fut aime comme un coreligionnaire. Hassun-Pacha
le prit hientât ă son service, le fit nommer interprâte de la marine, et le choisit
comme son conseiller priv6 et le guide de toutes ses actions (1).»
Selon Ahmed Djevdet, Abd'oul-Raman, Imbâry et Vassif-Eitendi, «le prince
Nicolas Mavroyâni vint dans sa jeunesse de. ile de Paros î Constantinople. Lă,
aupres de Hadji-Nicolaki, banquier de Djezatrli-Ghazy-Hassan-Pacha, îl aprit la
langne italienne, alors en grand usage, avec le fils de Nicolaki, Stavraki, qui
devint interprăte du Divan. impârial. A la piiâre de Nicolaki, Mavroydui tut
nommâ secrdtaire de linterprâte de la marine. Sa facilit6 d'6locution et son
intelligence native attirărent sur lui latention d'Hasan-Pacha qui, d peine la
place “de drogman de la marine vacante, le fit nommer par un îrade ou ordonance imperiale. Les Panariotes, bien qu'6normâment vex6s de voir un simple
employ€

du banquier

Nicolaki

devenir

interprâte

dire, eraignant le courroux Q'Hassan-Pacha (2)».

de la marine,

m'ostrent

rien

Quel que soit, au juste, la, fagon dont Nicolas Mavroyeni se rendit ă Constantinople, nous savons d'une manidre positive qu'il se familiarisa vite avec son
nouvel entourage, qu "il se jeta tâte baissâe dans les intrigues du Fanar et sut
se servir avec tant d'adresse du haut appui d'Hassan-Pacha, qwen lespace de
trois anntes, pendant lesquelles il subit vraisemblablement les mâtamorphoses
indiqudes par les ehroniqucurs ci-dessus, il râussit, les uns .disent î supplanter,
les autres ă remplacer apres dâces interprete de la flotte, Argyropoulo, homme
d'une profonde 6rudition et d'une parfaite honnâtete.
La, charge interprete de la flotte ou de la marine (fersanth terd jamani)
dont le titulaire, comme en gânâral tous, les drogmans officiels, portait le titre
de tehanouchir, 6tait dâvolue principalement aux bâeh- -capi-kcha yas; elle venait
en troisieme ligac, c'est-ă-dire apres Vhospodorat et l'emploi de drogman du Divan.
Jusqu'ă la râvolution hellene de 1821, les Grecs du Fanar “conservârent le
priviloge exclusif de fournir des interpretes "de la marine ct du Divan au gouverement ture. Lorsquă cause de cette levâe de boucliers, les Panariotes. ne
possâdărent plus la confiance des wsmanlis, on ne put trouver dans PEmpire,
comme Veât souhaite le Grand-Seigneur, un seul Ture qui fât en 6tat ou qui
efit la bonne volont6 de parler une langue 6trangere. On fut oblig€ de conferer
ces dignit6s, abolies depuis, î des Juifs ou ă des Armeniens,
Le drogman de la marine avait un traitement, revenu ou bensfice annuel
de 300 bourses. Cette somme p'etait, îl est vrai, "qu'6ventuelle. mais, bon an
mal an, elle surpassait toujours considârablement la r6tribntion alloude a Vinterprite du Divan, qui ne touchait que 9: bourses.
Le drogman de la marine disposait en outre des places de moussclims 0u
de mouhassils, esptce de petits gouverneurs civils et militaires que la Sublime
Porte repartissait dans certaines îles de lArchipel comme sur le continent grec
pour:y exercer, en son nom, une sorte de contrâle et de surveillance. II achetait
ces charges et les revendait an plus oflrant pour son compte particulier. I/ap= pel des jugements rendus par les premiers juges, qui Gtaient ordinairement au
nombre de trois ou quatre par île, dtait porte devant interprete de la flotte
(ui dscidait

en dernier ressort;

les

insulaires

prâf6raient

s'en tenir au

verdict

de leur compatriote plutot que den appeler au grand amiral, dont Vintervention
(|) “Issoziri
să PĂVnaivoy apiizuy, C. AL. Couma, t. X, p. 890.
„(9) Ilistoire de PEmpive

otlomau,

Alinei

Dijevdet,

t, X, p

406,

504

V. A: Unecniă .

eiit 6t6 considere comine la dernitre des calamitts. âtait lui egalement qui
fnisait passer les avis et ordres du gouvernement ottoman aux insulaires urees
ct qui transmettait les rcclamations, pctitions ou autres pitces de ce genre au
Divan imperial par le canal du capoudan-pacha. — «Le premier seerdtaire de
la communaut6 d'Hydra, rapporte G. D. Criâsis, fut J. Crisis, homme qui poss6dait le plus de connaissances de son temps; rempli de sagesse et d'intelligence,
il laissa des chroniques remarquables sur son 6poque, dans son premier memoire
adress6 a linterprăte de la flotte, N. Mavroyeni. Charg6 de proteger les droits
de ses compatriotes, et envoy6 deux fois î Constantinople, comme dâligus, îl y
representa son pays avec tant de sagesse et de dignit€ qu'il excita ladmiration
de N. Mavroyâni (1).»
Le drogman de la marine percevait les dîmes des îles, quand, chaque anann6e, îl accompagnait le grand amiral dans la tournâe qu'il faisait ă cet eflet
dans bărchipel. Le fac-simile. suivant, revâtu de la signature de Nicolas
Mavroyeni ct dans lequel il atteste avoir regu cet impot des habitants de Naxos,
en 1776, vient corroborer ce fait».

Actul ce noi nu dăm în fac-simile, dice:

«Dous diclurons par le present que Vile de Nuros, aulvement dit: Casti'o,..
Dourgo ek Ntochori ont seulement paye le diziime du balit de Punte courante,
1776, au trisor de S. A. notre ilustre seigneur, vizir et grand amiral, GhazyJMassan- Pacha. In foi de quoi nous avons dilirv€ la presente atlestation poun leur
sauvegavde et pour valoir ce que de droit. — Le 22 Aoiit 1776.

NicoLas MAYROYENI,

dragoman de la marine imperiale,

* La date precise de la nomination de Mavroyâni comme interprăte de la
flotte nous chape, attendu que si Vhistoire des grands interprâtes du Divan a
ct6 imparfaitement cerite, celle des drogmans de la marine reste encore î faire.
Cependent, en nous basaut sur les pitces oflicielles que nous avons regues des
Cyelades et de Constantinople, nous pouvons tablir ainsi la ehronologie des interpretes de Ia flotte immediatement avant et apris Nicolas Mavroyeni, .
Document

signc par Nicolas Mavroyeni, comme fond de pouvoirs
”
de la marine, Th. Dimali.

1163 Tuomas

de la fernine de interprete

DIMARI

1766 Eriesxe MAUROYENI,
„se

ARGYROPOULO,

1771 (?) Nicoras MAYROYENI.
1786 Emiexxe MAVROYEAI

(neveu du preetdent).

Une fois drogiman, Mavroyâni donna î cette place une importanee qu'elle
n'avait jamais eue. «Ses prâdâcessenrs n'avaient jamais €t€ que les interprete
s
des commandants, mâme les plas îmbeciles et les plus stupides; Mavroyân
i devint Vami et le conseiller du pacha le plus 6nergique et le plus clăirvova
nt qui
elit jamais ct6 îi la tâte de la marine turque. La lion, dont le rugisseme
nt faisait trembler le musulman, miontrait la douceur d'un agneau avec
le rust Grec,
(1) Mistoire de Vile d'Ilydra jusqwă la rtcaluliun «e 1821;
par Thcod. Blancard, Marseille, 1838, p. 81,
-

tradnite” dn grec
i

moderne

Coe
Z
Coe

fsrotita Ronâsironi

Si le bruit de quelque acte illegal commis par son drogman arivait jusqu'ă lui,
le premier. monvement d'Hassan 6tait la coltre:il jurait qu'il ferait sauter Ia tâte
a Vinsolent qui resistait î ses ordres; mais la vue de Mawmoyeni suffisait pour
dâsarmer son ressentiment, et îl chargeait de nouvelles favenis cette tâte quiil
venait de jurer de faire tomber. 'Poutes les infractions du drogman aux lois et
aux usages des 'Tures, ne semblaient que lui assurer plus d'influence sur son protecteur, et les Grees, aussi port6s qu'autrefois î attribuer les eftets, qui les surprenaient, ă quelque cause surnaturelle, s'âtonntrent moins de la puissance de
Mavroyâni, que de la vertu des îngrâdients dont il avait di se servir pour com|
poser un philtre»> (1). Les historiens sont unanimes ă constater influence considârable, sans bornes, dont Nicolas jouissait sur V'esprit de Djezatrli-Hasan-Pacha qui tut, certes,
Pamiral le plus remarquable de la marine ottomane. Ce musulman avait 6t€ si
charm6 de Vesprit de son drogman et tellement captiv€ par ses manibres, que
jamais aucune întrigue, faite en vue de lui nuire, ne put 6branler un seul instant Pattachement que lui portait son maître. D'aucuns assnrent quil poussait
sa confiance en Mavroyâni jusqu'a, lui permettre de le remplacer, mais sans officialite, dans ses fonctions. On a maintes fois cite le crâdit dont avaient joui
jadis Panayotaki et Nicolas Mavrocordato, mais tout cela n'âtait rien.auprts de
Vânorme ascendent de Nicolas Mavroyâni, non seulement sur le grand-amiral,
mais aussi sur les membres composant le Divan impârial.
Emerson 'Tennent, un publiciste anglais de quelque valeur, nous laisse deviner la tactique mise en pratique par le drogman de la flote pour armiver ă
poss6der un si grand „crâdit: «L'audace et la prâsence d'esprit de Mavroyâni»
scrit-il, Padresse de sa conduite envers les 'Tures, le zele quil montrait poul
la gloire de V'Islam, et les extases dans lesquelles il tombait souvent dans 1€
Divan, en criant d'un air inspir6: «Allah! Allah!» le rendirent Lunique idole des
Ottomans, aide de camp; înterprăte, conseiller et instrument de tontes les entre”
prises d'Hassan-Pacha (1).
-

ANEXE LA PAG. 19
Nu numai de la ocasiunea solemnei intrări în Bucuresci a Domnitorului
avem pitacuri organizândit alaiuri. Mai dămi aci alaiulil cu care eșia Domnia,

afară, la Isvorul-Tămăduirei și cu care eşia Domnia la Biniș.
cod. XVII, fila 251 am mai aflată un alaiti, din
In
ocasiunea la care avu loci, Îl reproducemii, fiind primulii
an tun cu tunarii lui și trei equipage domnesci: Careta
Butea Gospod, cu doi telegari și — lucru estraordinar—
hămată cu cerhi.

1787, fără indicare de
în care găsim introdusii
Gospod, cu 6 telegari,
o saniă domnâscă în-

Orinduiala alaiului de mâne (?) în ce clipă Sa orinduită.
Poţi aprogii vătăşesci, aprodii coaușesci, copiii din casă ai vătavului de vis-

terie şi pahamiceii toți, cu cenușii și stegarii lori, înarmaţi și călări,

doi ciite

doi, după orînduială.
(1) Anastase ou Mimoives

d'un

Grec; Th. Mope,

t. IL, p. 45,

(1) Emerson Tennent, t. 11, p. 279. — "1 "Hrwurs ss Shbnzis
- Steph, "Th, Xenos. Londres,

1801, t.1,p.

74.

îzvasnostustos,

ele.
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Toţi Portăreii ot vel Portar — asemenea
6 Comișei. călări cu haine roșii — asemenea,

4 salahoră ai grajdurilor Gospod. — asemenea,

Cămărașii și lipeanii, asemenea călări și înarmaţi cu vătaful de călărași şi
Odobaşa de Lipcani.
Tagma logoteţeilor cei mici de Vesterii,
«

«

a

«

de Divani,

Hekeam Başa cu iamaculii stii.
Toţi lovenţii ot vel ispravnie za curte călări și înarmaţi, câte doi.
Ciohodarii gospod, toți înarmaţi și călări.

6 Satiri, asemenea.
6 Alaiii-Ceauși, din cari doi să âmble pentru mișcarea și îndreptarea ala„iului la mergere, cu bună orîndnială.
-

to

„5 saraccii și unit mataragiii, asemenea călăi și înarmaţi.
Trâmbiţași Gospod, călări.
Iciagalele toți cu idecliii, călări șşi înarmați, câte doi.
4 Postelnică Capocelăi şi înarmaţi.
4 logofeţi de taină.
4 logofeţi za visterie, de cei ce aii
AL 3-lea Comis
cu
Al 2-lea Comis.
cu
„Vătaful de paharnicci,
cu
"Vătaful de aprodi,
cu
>

AL treilea vist,

cu al 3-lea post.

AL 3-lea logofăt de sus,
Vel cupariii,

.

Patru trâmbițași gospod.
Biv vel armaș muhurdar,

cu al 3-lea logofit, de jos.
cu devictarul.

„en Vel Post. Matheiii.

Vel Pitar Stavrache,

cu Pitar Mănăilă.

Serdar Gregoraşco,

Paharn. Călinescu,
Paharn. Iancu,
D-li Vel Comis,

îmbrăcat caftane.
Caftangiu
al 2-lea pitarii..
vătaful de curte
ceauș de aprodi,

|

cu Serdar Stanciu.

cu Pah. Nicolake.
cu Pah. secretar.
cu D-lii biv vel clucer vechil Postelnicici.

Tacămulii armășiei va înaintea tunului,
a
Armașii
cu pușcașii călări și înarmaţi.
AL 2-lea armaș,
cu al 3-lea armaș.
Pitar Șerban.

'Punul cu doi topeii deasupra şi toți cei-l-aţi tunară călări împre
jur îi tu=

nului, cu fuștele în mâni.
Vel Armașii cu toţi lăutarii cântândit şi cu 4 trâmbițași,
Cavasi doi înaintea cămarei și înarmați.

Cămara

Gospod

cu 10 tufeceii

de oparte și

10

de

înarmați,
Vechilulii cămărășiei și cu Vel gramatie după cămară.
Haznea Emini cu totii tacămulii lui, călări și înarmaţi.
Ordu-Agasi cu totii tacămulii lui călări și armați.
Careta (iospod. cu 6 telegari.

altă

“Bania Gospod cu cerbii.
Butea (iospod cu doi telegari. (Cond. XVII, fila 291).

parte,

călări Şi

,

|

a

mea

+
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|
|
|
1787. Alaiii la Isvorul Tămăduirei.
i>,
'Tămăduire
Isvorul
la
«fură,
mele
Domnieci
«Alaiul prea iubitei Dâmnei

50

50

Seimeni poleovnicesci )

Se

cat

e

„i

buluchăşesci / CĂLEI Și armaţi,

«

6 Postelnică toţi cu capoturni și tacămii curaţi.

Ceauş spătărese,

e

Baş bulucbaș,

cu ceauş agiescii.

cu polcov. de sermani.

cu polcov. de târg.
Vtori Pit.,
cu vel căpit. de dorobanţi.
Voice dă harem,
50 nemți din portă, pe josii.
12 fustași cu darde și cu isbașa lor.

8 Căpitani ai seimenilor spătăresci

și

ai giudețelorit înarmaţi

cu zar-

davelu în cap.
10 Ciohodari pe lingă careta gospodja și cele-l-alte carete următoro.
să 5fii zapciit, ca să gătesci acest
mea,a Ceauş spătăresc,
Poruncim Domnia
e
me
e
177).
fila
17,
alaiti joi, până în qiuă». (Condica No.
ANEXE

LA

PAG.

33.

Justiţia sub Ilavrogheni.

Din următârele acte se pote ved6, încă odată, că neîntemeiată este afurma-

țiunea unora din scriitori, că Mavrogheni judeca turcesce și numai după voia lui.
„Adevtratii că pedepsia. grei abaterile dela datorii ale impiegaţilor justiţiei.
Aşia în 3 April 1787a urmărită pe Miculii zapeiuli «să respundă, căci ait slobo-

ditii uni ucigașii din pușcărie, luând rușfetit». (Cod. XVII fila 166).

Ami arătatii că N. Mavrogheni n'a schimbati dela o l-altă judecătorii de
la «departamentuni». In 5 Mai, 1878, a numiti pe nepotulii sfinţiei sâle păriutelui 7ihnea(2) la depart. de şepte, în loculi armașului N. Cantacuzino. «Poruncimii d-lui Vel Vist să-lit aședi în catastihulii. legilor între judecători. Aşișderea
poruncimi și d-lui Vel log. de ţâra de susii, să arăţi Domnesculii nostru pitacii

boerilor judecători dela acelii departamentii, ca să fie însciințaţi.» (Cod. XVII,
|
fila 174).
Amintimii acestii casii ca să se confirme aserțiunea ndstră, că nu sati des- .
desființati de N. Mavr. « Departameniurile» și că schimbările la ele nu erati atât
de dese şi de generale cumi s'ar fi pututii crede. Din pitaculii adusti se mai vede
şi aceea, că la ori ce numire în slujbă de judecător trebuia să participe doi din

veliții boeri ai Divanului: Visternicul, pentru regularea lefei numitului și unulii
din logofeţii
Acumii
Iată un
în loci de a

mari, ca contrasemuator alit alegerei fancționarului,
diversele acte mai susii promise.
casti: fârte curiosii de abusii ali unui ispravnicii din Mcedinţi, care
face dreptate la jalba unui mazilă, îlii bate la falangă şi îlit în-

chide. Aşia ceva nu făcea Mavrogheni, ci hoerulii Clucerul Frusin!
Carte lu Caimacamu

Oraiorci, « lui Dumitrasco
peniru Goi;

«/emli Vlah.... De vreme ce la Domnia

Anescul cu Costea

Neguţitorulii

mea ai dati jalbă Dumitrașco

Anescul mazilit din sud Mehedinţi pentru Costea Neguţitoru, cumcă la leat 1780
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i-ai dată șese oi cu tocmâlă și tot prelunvindu-lii nevrândă să i le plătscă
ati

mersii la dânsulii să-i câră banii la di ântăit a lui Mai, iară numitulit Costea
nu numai Dani nu i-aii datii, ci încă ai sărit la dânsulii de l'a și bătută
şi

cumcă mergând la Cluceruli Frusinu Ispravnicu judeţului, ca să-i judece
pentru acâsta, numitul clucerii, fără de a nu intra în nică o cercetare ca
să vadă
cine este vinovatii, Vaii pusii la di de târgă în falangă şi i-ai - trasă
200 de
toege la tălpi și după aceea ai băgatii în pușcărie în butuci dimpreună
cu tâl-

harii globindulii și cu taleri 146,

fără de a nu i se da banii după oi. Pentru

care, măcarii că ai datii zapisii de împăciuire la mâna

zapis Lai dată de nevoie ca să scape dela închiscre.

Costei, dar dice că acelii

Așișderea

dimpreună

cu
dânsulii ai trimesi jalbă Domniei. mele și totă brisla mazililori de
acolo cerândii dreptate pentru acâstă strașnică pedâpsă ce ati făcută clucerul
Frusinu
lui Dumitrasco, cu fălanga la Qi de târg și cu închisâre la puşcărie,
avândulii
pe acesta ca pe unii părinte în taraful lori. Deci vrând Domnia
m6 ca să

Ne pliroforisimi de adevări la aceste, iată seriemii d-le
boierulă domniei mele Alexandru

cinstiti și credinciosii

Gherake biv. vel Post Caimacame Craiovei, ca

d-ta împreună cu d-lor cei-l-alți boieri de acolo, să faceţi cercetare fârte cu
de
cu Costea în ce chipă
s'a întâmplati şi cine dintre amândoi aii dati ântâiii pricină de âlcâvă
şi care
este vinovatii
amenuntulii atâtii pentru pricina gâlcevei lui Dumitrasco

nai multi la acesta, cât și pentru pedâpsa cu falanga şi cu închisâre ce se jăluesce că i-ai făcutii clucerulă Frusinu: de este adeverată
şi
în ce chipii Lai bătută? Care aceste să le cercetaţi prin Smenii ce
se vorii fi
îutâmplatii de faţă, iar mai vârtosă pentru gl6ba, care este cu totul
nesuferitit
Domniei mele, să cercetaţi cu ce cuvîntii stai îndrăznit eluceruli
i Frusin de

ai făcutii

o urmare ca acâsta, însă cercetarea să o faceţi dreptă în adevări, în
frica, lui D-qeii, făr de a părti la vre-o parte și ori în ce chipi veţi
.dovedi, se

însciințați Domniei mele, cu anafora. Pentru care orînduimit și Mumbaşirii
pe
boeruli Domniei mele... Post, să ste ucolo până veţi face cercetare şi așteptâni
l

respunsuri până îi va veni ali doilea poruncă dela Noi în ce chipii
să urmeze - .
şi după cercetare, de va remânea clucerulii Frusinu vinovatii la
acesta, să ice
Mumbaşir

ulii trepădă dela numituli cluceră taleri 30. 'Polico pisah gsp. 1787 Apr.
1786 Aug. 19, — Judecata înaintea unui arbitru rinduitii de Vodă:
O livadă făcută pe moșie străină atâtii o stăpânesce celii care a fiâcuto şi
urmaşii săi, câti este trăitoră pe moșie; iar dâcă lipsesce, o perde şi
revine

proprietarului moșiei.

Judecata lui Nicola Gheorghiu moldovânii din Hărlăii cu Christodor
'Tolea
din Bucuresci, că i-ai luatii nevasta şi din avere.
Domnitorul muntânii corespunde în privința acesta cu domnitorul moldove
nii

Alesandru Mavrocordat, care adeverindii dreptatea lui Gheorghiu,
domnitorul muntenii aruncă la pușcărie pe vinovatii și vinde nisce mori ale
aceluia pentru în-

destularea păgubașului. Cond. 17, fila 125.

_O carte de Judecală a lui Pătraşcu, pentru pricina ce are
cu cumnalu-stii
Radu, amândoi poterași.
-

«Pătraşco Poterașii dela Stegulii d-lui polcovnicii de poteră ot. satu
Mărșa

sud Vlașca, aii trasă la judecată înaintea Nâstră pe cumnațtu-seii Radu
poterașii
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toti dela stegu lui, arctând că estimpii, după doue ile. trecute după qiua sfintului Gheorghe, în marginea satului fiindii unii stârvă de cală, saii dusii sera
de s'aii urcati aprâpe de acelii mortii calii, întrunit copacii, păzindii cu pușca,

ca viindiă la stârvii vre unii lupii să mănânce, să dee întrinsulii să-l omâre și

peste n6pte mergândii şi acestii Radu cu pușca, totii pentru a păzi la aceli
stârvii, ca să ucigă vre unii lupii; după ce ait mersit acolo, vădândii că nu-i vine
bine să de cu puşea, ai mersii de aii luatit stârvu să-lii tragă la locu unde îi
venea lui cu îndemână ca să pâtă da cu pușca și acolea unde întindea stârvulii,
vădândii Petraşco mişcarea stârvului, întunericii fiindii și ne Dăgândă stimă ai
dati cu pușca cu alice, și ait împuşeatii pe cumnatu-seii Radu printr'o mână și
pe la coste, băgândii întrînsulă 13 alice și peste o septemână puindu-se în carii,
ati venitii aici să jăluiască Mării Sele lui Vodă şi elii de frică ai pusit inijlo-

citori și aii făcută pace și i-ai datii tal. 20 şi acumii “și cere Dani înapoi fiindii
că nu ai murită şi este sănătosii; faţă fiindii și Radu cumnatu-scă, luarea
banilori mai tăgăduitii, fără numai disc, că elit s'aii dusi la stârvi în picidre

şi cu pușca la spinare şi luând coșulii calului în mână să-lii tragă fiindă uşorii
Sai pomenitii împușcatii şi din copaciulii care ati datii cu pușca diestima locului până la stârvii este numai de 5 pași şi elii pentru că i-aii fostii cumnată lait

ertatit și aii făcutii pace pe acești bani, ne mergândii nici la doftorii ca să-i scâță

alicele .dintiînsulii, pentru ca să nu-l scâţă în cheltuială, iară
străină nică întruni chipă nu s'ară fi odihniti, pentru că osebitii
ce ai făcutii la căutatulii bolei, dar şi de bucatele ce aii avutii
semănate s'aă păgubitii și at rămasii și secatii de mână, încâtii
nu pâte munci; deci fiind că și de însuşi noi cesbrăcându-se
semnele alicelorii, care sunt şi până acum în carnea lui .ne scâse,

de ar îi fostii
de cheltuiala
peste câmpii
la lucru greii
Radu se vequ
și mai vârtosii

că din copaciulii care aii datii cu pușea cunoscuti lucru se vede, că este și mai

puţină diestimă ca de 5 paşi, pentru că de susii dândii vine mai aprope și vederea omului stândii în picidre, nu face vre-o asemănare ca de lupii, fiindit jigănia cu patru picidre, ci trebue să se fi uitatii bine cu ochii şi apoi să dea

cu pușca, decă fiindă ca acâstă învoire aii făcut-o prin zapisit cu bună-voie şi
rugati de cumnatu-stii Pătraşco, care zapisii se vădu şi de noi, cu cuprindere
întocmai, hotărîmi că Radu să fie în pace și nesupăratiăi de acei

bani de către

cumnatu-stii Pătrașco, pentru că nică acumii nu este litrositii și vindecatii, aflându-

se alicile în carea lui, și după vreme când se va întîmpla a se deschide rănile

să aibă cu ce a se căuta; acâsta! 1786. Decem. 11. (Cod. 16, fila 13).
Vel. spăt., Costandin

Cocorăseu Pahur.
|

Altă judecată:

D. Nicolue Petre Mavrogheni

V, V. i gpd. Zen.

Vlas.

Sai înfățișată la Divanii înaintea Domniei mele amândout părţile, și fiindii

doveditii numitu Gheorghe Grecu cum că ai fostii gazdă de hoţi, nu sait primiti

păra Lui, ci hotărimă ca, Costandin Polcovnicu să aibă pace, dându-i acesta Domnâsca nâstră întărire la mâna lui întru apărare. — 1787. Mart. 3. (Cond. 16.

Fila 33, 34).

Fa. Losf
el.

Logf.
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Uneentă

Pre Iălţate Domne,
După jalba ce aii dati Inălţimei tale Gheorghe Grecu, din satul Bălănesci sud.
Oltii, pentru dumnealui Constandin vel polcovnicii za dorobanţi, arătândii că fără
vină Tai prepusii de gazdă de hoţi, și bătendu-lii cu 200 de bețe la fâlangă,
i-ai luati și totii ce-aii avutii după sulletulă lui, precumii mai josă anume se
ar6tă şi își cere dreptate cu împlinire, prin care jalbă ne porunceşci Măria 'Ta
să cercetămii și să înșciințămii Mării “Tale; după luminată poruncă, aducându-se
față Constandin polcovnicii pîrâtulii, s'aii întrebatii ce are a răspunde? și dise, că
aici în Bucuresci de însuși elii prindându-se trei hoţi, anume: Dumitru, Velco şi :
Hristea Sirbu, și la cercetarea ce s'aii făcutit de judecată în spătăria dumnâlui
biv vel spăt. Costache Mavrogheni ati arătată, că în primăvâră aflându-se în hoție, ait mai avutii tovarășii pe unii Mincul, care este împușcati întruni piciorii
din bătălia ce aii făcutii dincolo de Dunăre cu potera siimenâscă i pe unit Costandin ce ai fosti înpreună cu dînşii aici în Bucuresci, când s'a prinsă ei și ait
scăpatii și pe acestii Gheorghe jăluitorii, numiții prinși hoţi l'a arătată că-lit
aii gazdă, la care ati și bani și arme lăsate la dinsulii și după acesti tacril a
lor, cu volnicia dată în scrisii a d-lui biv, vel spăt. Mavrogheni, aii mersă şi mai
întâiii aflând pe acestii Mincu rănitii în satulii Coteniţa dintracelii județii, care
fusese prinsă de ispravnici cu o septămână de dile mai nainte de prinderea

acestorii hoţi de aici din Bucuresci, și în ina ce ai ajunsă numitulii poleovnicit
într'acestiă satii, întru acea di fasesă veniti și acesti Mincul dela ispravnici la
casa lui şi prindenduliă aii mexsii asupra satului Viizora. ce este din susulii Coteneții diastima de locii de o jumătate de ciasii, unde se află șădetoriu acesta
arătatii atâţă de gazdă Gheorghe jăluitorii și găsindulii și pe dînsulii, ai începutii a face cercetare, după porunca ce aii avutii, și intră cele-l-alte găsindii și
pe unii Tudor sluga sa, aii arătatii, că anu în postulii san-Petrului, pe vremea
prașilii de porumbii, simțindu-se de poteră că aii venitii după dinşii să-i prindă,

jar acestit Gheorghe împreună cu Mihail tovarășulii săi pe venitulit moșiei Izvorăle şi Coteniţa îi puse pe toţi acești hoți de săpa la porumbii şi într'acelașii
chipă nu se putea - dovedi hoţii de poteră și într'o sâmbătă sâra stati sculatii

acestii Gheorghe

dela Viişdra, luândii înpreună și pe 'Pudor, sluga sa și mergânăii

la satul Coteniţa ati intratii în grădina. Lui Velco, ce este unuli dintr'acci prinși

hoţi de atunci și luândii de subt pătululi lui cinci pusci i doue iatagane și
patru pistole, șeqândii la cârciuma lui în satii, la unit Necola. cârciumarii, fratele
acestuia Tudor slugă, de acolea ait încălecat Gheorghe și pe Tudor Vai luati totii pe
josii, avendii şi unuli și altalii arme în spinare să le ducă la casa lui la Viișora, și pre drumu mergăndii, at disii Gheorghe câtră Tudor sluga, să nu spue
nimenui de rădicarea armeloră, că după ce le va vinde la Craiova îi va da şi lui
taleri 10 şi ajungândii a casă le-aii pusi în soba boideiului, apoi a doua qi Duminică prindânduse de polcovniculă județului, acestii Mineul xănitulii, totii înt*a
cea di despre sâră, ai dis- Gheorghe cătră "Tudor sluga, că elii merge la polcovnicii să sestă pe Mincul, și fiindii că elit rămâne singurii
a casă Lai întrebat
pe stăpânuli stu Gheorghe, decă va veni cinevași la dânsul peste nâpte să

dee pușca? și i-ati poruneitii să nu dee că-lii spânzuă, și apoi după acestă
vorbă ce-ai avut-o între denșii, luândii armele de unde le avea puse întâiă,
le-ai trecuti în pivnița bordeiului. și le-ati pusă întră nișce Duţi, și după
ducerea lui, Gheorghe peste n6pte cine va fi veniti nn șcie, că dreptii

Îszonza Româsroizd

„unde ai fostii armele

aii rădicată

două

scândui

|

ale bordeiului

5il

—
și ai

luati

armele, și la rădicarea lor ait rămas unii piștolii, care Vaii dati lui Tudor
pentru făgăduiala de tal. dece; de care și însuși Nicula brat Tudor sluga, pentru
rădicarea armelori din grădina Velcului toti asemenea aritare i-ai făcută și
polcovnicului, și după arătarea acestora prindânii și pe acelii Mihaiă tovarășulii

lui Gheorghe, Lai certatii cu Gresce bătaie;

și fiind-că elii “at fosti și bolnavii

de frigui, s'aii arătatii de bolnavii forte răă, și cu tote ale lui mișcării de scăpare ce-aii făcutii nu s'ati creduti, și n6ptea când ai rămasti acolo, i-ati pusti
pe amândoi în butuci și lait culcatii cu acestii Gheorghe alăturea, şi amândoi
învăliți cu ună chiurehiii, și peste n6pte adormindii și străjile, polcovniculă fiindii
smăcinatii de âmblarea drumurilor, de lângă acestit Gheorghe s'aii sculati Mi-

hai tovarășulii săi şi cu butuculii

în pici6re ati fagiti şi nu lati mai găsită,

și pentru aceea și pentru ca să spue armele, și i-aii datii căte-va toiage la falangă după aducerea lor aici, înfăţisindu-st înaintea judecâţei tote părţile totii

asemenea arătare ai răcutit hoţii, şi încă ait arătată că după ce s'aii rănită Min-

cul în ţera turcâscă, şi întorcându-se înapoi, pe drumii ai întilniti unii “Ture și
i-ai luati calulii și o pușcă și unii iataganii; și pe calit Vaii pusii pe acelii
Mincu rănită, şi trecândii Dunărea aii veniti la satulii lor, Coteniţa, sait des-

părții şi de al-doilea Dumitru

Velco

și Nandiciu,

şi cu

unit Costea, și s'aii

dusii asupra Craiovei în județulii Gorjilor pe Maradie și ati loviti pe unii omii
ce-i dice pe poreclă Spânu, și i-aii luată tal. 100 și ai mai lovitii pre unii cioDanii, şi i-ai luati tal. 40, și dela ună Român tal. 20, şi dela altii ciobanii
tal. 15, şi apoi lovindu-se cu poterile de peste Oltii, ai peritii acelii Costea,
tovarăşului lor, care i s'aii adusii și capulit la luminata pârtă gospodii, cumii
și aceli Tudor i brat Ego Nicula, slugile lui Gheorghe gazda, peste cels de mai
susii argtate, ati mai gis și acesta, că viindii pe drumii cu Gheorghe stăpănulii
lor, s'aii rugati de dânșii ca să nu spue pentru pușcă și de punerea lor la acelea
locuri ce se artă mai susii, cumii și de pistolulă ce I'ati datii lui Tudor sluga
și-le va da tal. 40, la care artări ale lor, nici Gheorghe. jăluitoriulii, înaintea,

judecății pentra acelea arme care le-aii rădicatii dela Coteniţa și le-ati dusii de
le-aii ascunsă la casa lui, cumit și de pistolulii -celii rămasă şi lati datii lui

Tudor, sluga sa, pentru făgiiduială de tal. 10, nau tăgăduitii, atâtă numai ati
„xăspunsii pentru arme, că nu șcie cine le-ati luati din pivniţa bordeiului; deci”

dară cumii aii fostă (Gheorghe gazdă și ascundătorii de hoţi, este doveditii însuși
din tacrirulii hoţilor, și din spusa slugilor lui, care atunci cândii era, cu toţi de

faţă ai rămas anapologhitos, iar pentru ceea-ce artă jăluitoriulii că i-sait luată,
nică poleovniculii n'au tăgăduitii, ce qisă, că unile stai luatit de însuși, și altele
de poterași, după ohiceiii, căci obiceiulii vechiii este dela hoţi şi dela gazdele

hoţilor, ori ce se vor găsi, cei ce prindii iaii totii,

și eșindii nescare

păgubaşi

mai întâiii împlinescii paguba, și apoi ceea ce rămâne este al lor, căci pentru
aceea i-se pune viaţa în primejdie; noi de cercetareace ami făcuti și atunci și
acumi, după luminată poruncă, înșciințămii, iar hotărîrea, cea destivărşitii să va

face de câtră Inălţimea Ta. 1787, April 29.
Vel Post. — Costandin Cocorăscu, vel. pahar.
Cele luate de Dunnenlui Poleovniculă za Poteră,

1 Unit calit cu şea,
1 Ipăngea de aha albă,

ue: :
DE.

V. 4. Uhcaui

-1 “Ţoli de pării.
1 Chiureiti postavii de ţeră,
2 Antiree scurte de aslage.

4 Cămăși româneșci veci:
3 Părechi ismene. ”

3 Peşchire.

1 Basma albastră prostă.
1 Fesii.
% Cotii postarii roșu.

5% Coţi alag.

3 Petice postavii verde.
Tuzluci,

Băsma de 12 parale.
.
Mindirii pânză de Brașorii complectă

Pi

Călimării de alamă.

"
cu paie.

Flintă.
|
tul. 16, bani 90 luaţi și deţi la Iordoche biv vătură spătăreacă,

Cele Iuate de poterași.
1 Păreche desagi de pele.
1
1
1
1
1

Cojocii scurti,
Fesă,
Ploscă,
Păreche suratrai vechi
Riâme de aţă.

1 Cuţitii de 25 parale.
1 Piperniţă de osii.
3%

Oea

bumbacii.

«+ Oca lină.
2 Oca de pării. (Cond.

16, fil. 33, 34).
O

după

-

II RO

Carte de judecată a li Ioan sin Lefter Chelariă Mrii Aegoeșci, care
însciințarea D-lori Dpraaniciloră ot sud Iforă, că în ipopsie că ură fi
săpată la o comură. .

«Piindii că după înșciințarea dumnslorii bocrilorii ispravnici sud. Ilfovii
ni-aii fiicută, că în presma monăstiri Negoescii s'aii săsitii o săpătură de grâpăce

cu asemânare de comâră, și după cercetările ce aii făcutii Dumoglorii, dici
că
în pivniţa monăstirii Negoeşci s'aii găsitii o cazma, și în gura acei cazmale
fiindit
rămasii niţelii pămentii l-ai potriviti cu pământuli săpăturii acei gropi, şi nimicii

despărțire între dinsele n'ait avutii, și ai bănuială, că arii fi fostii la acea săpătură de gr6pă un Ioan sin Lefter chelaru monăstirei, care chelariti aducându-se
aici, după cercetările ce am făcutii ne-am adeveritii, că acea săpătură de grâpă
S'aii făcutit Joi n6ptea spre Vineri la S ale trecutului April, şi chelariulii fusese

trimisi de igumenu de la 1 April cu nişce zaherea la Olteniţă, și ati venitii la

Îsronu

Rosâsironă
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15, tot a acelei luni, la monăstire, precumii ne-amiă încredințată din însăși gura
lui Iordache, ce ai fostă orândaitii zaheregiu domnescii, că numitulă chelarii a
fostii nelipsitit dela Olteniţa între aceste 15 dile, cum și numitulii egumenii, Joi,

la 8 ale acelei următâre lui Aprilii, ait fostii aici în Bucureșci, și a doua di Vi-

neri aii plecată

de

aici la

cu d-lui Costache armișii;

monăstire

împreună

cu

d-lui paharnic Fierescu și

după acast> incredințări ce aii luati judecata,

cu-

noscutii lucru este, că rea a fostii arătarea dumnlori ispravaicilori, pentru că
nică una n'a eșitii adevărate, şi rămâne Ioan chelariu a fi nesuperatii pentru
acesta pîră ce s'a făcutii asupră-i. — 1787. Iunie 17. -(Cond. 16, fila 45).
Vel spiita”.

Costandin

Cocortiseu, pahar.

Pre niilţale Domne

«Jăluescii milostivirii Măriei tale pentru dumaslui poleovnici din sud. Vlașca

ce se află acum aici, că viindi

cu slujitorii dumnâlui la casa

m6,

m'ait

luatii

cu bănuială de hoţie, gicândii că aşi fi şi eii amestecati cu cei doi hoţice s'aii
prinsi și s'aii trimisii unuia capulii aici, și altulit viii, de care, milostive Dâmne,
eii nu mă sciii cu nici unii felii de pricină de hoţie, că suntii 6 ani de când ședii

în satulă Gratia, și pe urma mea nu s'aii doveditii nici unii felii de hoţie, care

acâsta mie îmi este năpaste; mai vârtosii dumitale, Dâmne, am și cartea dumutlorii ispravniciloră din sud. "Vlașca, ce scrie către Măria 'Ta pentru mine și me
adevereză de omii drepti şi cu dajdie în visterie, câtă și adeverinţa, satului o am,
toți sătenii iscăliți; deosebitii de acestea, Luminate Dâmne, când ai veniti polcovnic
a casă
u la mine de m'a luati mai ântâiit ca pre un hoţii, și m'a şi glo„hită, de care mai în josii voiti arsta Mariei Tale, și acumii m'a dusi și m'a îuchisă la dumutlui vel. spătariii, laândii și cartea dumnelor isprarnicilorii, ce serie
către Măria Ta, pentru mine; cu lacrimi mă rogii Mării Tale, să ami dreptate,

cât şi celea ce mi-a luatii polcovnicu să fie luminată porunca Mării tale ca, să-mi

împlinâscă,

că va fi cu păcatii să rămână

păgubașii, şi ce va fi mila Mării tale.
Robulă Mărici Tale.

Celea ce mi Saă

1 Căciulă drept. tal. 3.

luată

1 Pușcă drept. tal. 8.
1 Păreche cizme tal. 3, câţi şi altele.

de Polrovnică

Ă

Dumitru

-

Resoluţie:
Dumndta vel spătarii, să arăţi Domniei mele de pricina

1787. Octombre

30.

din satul Gratia,

ce mă aflu închisă la d-lă
vel. spătarii.

aceasta negreșitii,

Raport.
eMăcari că prin acestă jalbă ceaă datit Dumitru jăluitorulă, arâtă că este
năpăstuită, și numai pentru o bănuială s'aii jifuitii de către poleovnicii ot sud.
Istoria Româniloră de V, A, Urechia,

Tom. III. 3$*

5i4

V. A. Unecuiă

Vlașca, iar pentru că în tacrirul dumnâlor ispravnicilor acestui județii, ce s'aii
trimesii dela 25 ale trecutului 'Oetombre dintracestii următorii ani, arâtă că
s'a adeveritii din spusa lui Vasile pârcălabi ot cătunii, cumii că Preda hoțulii

Berin

celui care

s'aii adusii

mai în trecutele

dile

capulii la luminata

Pârtă

gospod, după ce sati împușcatii de poterași acolo, lait adusi în casa lui de ati

aurit și la mârtea ui fiindii şi preotul satului față ait arstată
Nicola ce-aii ședutii în gura Isvorului și aii avuti hodae la Gusia
în satulii Gratia lângă 'Lănase 'Trăistaru, toți dintr'acelii judeţii, și
doi roşii şi unulii negru, are și nevastă și unit copil, și cumii că

cumii că unii
și acumi șâde
are trei copoi,
ait ardtatii că

și acesta este unii hoți, și după acestă arătarea hoțului, qică dumnelor ispravnicii, că cercetândii de acelit Nicola, s'a găsitii acesta, adică Dumitru jăluitorii
sin Gheorghe, și șăderea aii spusă și ci întocmai precumi se artă mai susii,
cumii că și tâte ceste-l-alte semne întocmai S'aii găsitii asupra lui, numai doară
numele este schimbati, că Preda ati disii că-l chiama Nicola, iar pe acesta-lii

chiamă Dumitra, și pentru acesta nedându-se credământii jăluitorului numai prin

graiii, dela eșirea jălbii s'aii datii poruncă lui Gheorghe tata jăluitorului, ca prin

Gmeni cari șciii, să încredințeze judecata de este jalba jăluitorului adevtrată, anume

Radu
40 de
îoteiit
și el
Preda

Vânătorul sin Marin, omii ca de 60 de ani, i Ioan sin Călin, omii ca de
ani, pe cană s'a intrebati ce aretare şei să facă pentru acâsta? și mai
Radu ati datii mărturia, că astă-iarnă la Gusia, până la o vreme ati fostii
cu vite la fânii împreună cu jăluitorulă, nici de cumii n'aii vădută pe
Beriân viindii la dânsulii, nici pe tovarășulii lui, nici șcie pe acel Preda

seri6n cine ati fostii, fiind-că nu Vaii vedutii nici odată, nici m'aii simțită

carii să fi auditii

vre-odată s6it: mergândii la casa lui, sii

măcarii

mă-

vorbă să fi

făcută cu hoţi undevași, ne cumii să fie la tovărășie cu denşii, pentru că de astă-

veră după ce aii isprăvitii fânulă ce ati avatii, sai mutată iarăși la casa lui în

satulii Gratia, și n'aii fostii strămutatii dela casa lui măcară o di, avendu-şi hrana

pământului ad. porumbulit și fânulii împreună toți sătenii împrejurulă satului, până
acumii când s'aii rădicatii de polcovnicit cu mijloculii ce se cuprinde în jalbă; așişderea mărturie aii datii și Ioan, care pentru aceste arătate mai susii, după ce li
Sati arâtatii cu deamăruntulii tote rtutăţile ce curge asupra celor ce jură stiîmhii,
Sail rinduitii ca să facă și jurământii, și cu t6tă voința s'aă trasti a merge către
jurământii; apoi vădândii că nu se îndoeseti nimici, i-amii întorsii iarăşi înapoi,
și înaintea judecății făcându-se jurământi pe casele și agonisita i pe copii și pezailetele lor, că întiacelași chipi precumă se coprinde mai susi;. deci de vreme
ce după aceste mărturii ne-amii îucredințatii că jăluitorulii ai fostii nelipsitii
de
la casa ui, și numai pentru o bănuială, căci sai aflatii acestii jăluitorii cu
Șederea pe la locurile ce se arâtă mai sus, saii jăiuită de numitulii polcovnicii,
dela judecată se găsesce cu cale, că atâtii tote acele jafuri să i se întârcă
înaJoi, câtii și de acumii înainte să rămâe numitulii Damitra jăluitorulii nesupăratii
de acestă bănuială. 1787, Noemvrie 24. (Cod. 16, fila 79, 80).
Vel spăt., — Costandin Coeorăseu vel pahar.
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Anaforaua Anicăi futa. lui Stanislav copilă din casă pentru pricina ' de judecati,
ce că-acuti cu tutălă scă Stanislue,

Pre Inălțate Domne.

.

«Niţa fata lui Stanislav copilul din casă de Divan, încă dela 31 ale lui
Ghenarie, arâtă judecății, cumeă slujind la reposata Aniţa Bănesa Filipesca,
iarii fi făcută haine, după cumii în dosit arâtă și după:ce at muriti reposata
Binesă ai mersi la Nicolae Ciubucciu să slujescă, ca sa nu i se prăpădâscă hainile, dar tată-ssi Stanislavii aii dati jalbă Mării S6le, mincin6să, Qicândii, cumcă
Nicolae Ciubucciu nu este însuratii și o ţine ţiitre pe fia sa, care după porunca

Mării Sle aducândi pe Nicolae amii cercetati pricina și numituli Ciubuccii
ai arătată judecății, cumcă ulii este însuratii și pe Aniţa n'aii luat'o pentru

acâstă
cumcă

trebă,: ci ca pe o slujnică și încă mai multii ca să o mărite și ar6tă
ai și găsitii pe unii Tudor căpitanii de ait logodit-o și după spusa-i i-ai

făcutii şi foie de zestre, puindii -în fâie pe aceste ce le ati arătatii Aniţa,

că le

are dela stăpâna sa cea dintâiii, şi le cere dela numitulii Stanislavii ca să i le
dte când se va cununa cu dinsulii, pe care apucândulit judecata în multe rân-

duri, s'ait pusii sorâce încă odată și zapisii ait datii la cunțelaria spătărâscă cu
sorocii de 10 dile și ai trecutii și acestii sorocii şi încă totii nu le-aii datii tote,

ci at mai rămasii o giubt de
uită şi 15

coţi pânză

împlinescă tâte
treze pe fia sa,
ce amit făcutit
cătră Inălțimea

subțire;

Ghiermesit blănită cu nurcă, o tivilichie

ci dară judecata găseşce cu cale,

dezblă-

ca .stanislavă

să

acestea, pentru căci unii părinte este datorit încă el să înzesiar să nu oprâscă cele câștigate cu munca ci; noi de cercetarea,
ardtămii Mării Tale, iar cea de săvârșită hotărire se va face de
ta. 1788, April 1. Cod. 16 fil. 99—100,
Vel. spăt. —. Costandin Cocorăscul vel pihur,

„Inaforaua lui Costandin: Logf. cu Maria soția lui, - Do ÎN. Petru Alacrogheni gypdr.

«Pr6 sfinția ta Părinte
Metropolitu, să teoriseşcă acâsta şi după porunca
sfintei biserică și după pravilă urmândii, să faci hotărirea cuviincidsă și Să ne înşciințezi în scrisă prin anafora, pentru care poruncimit d-lui vel spăt. ca cu zapciu d-lui să-i înfiițişeză înaintea pr6 sfinții sele părintelui Metropolitii, : 1788,

Noembrie 6.

.

Vel. Logf.

pecetea,

516,

V. A. Unecuă

Pre Inălţate Done,
Maria soţia lui Constandin Logf. s'aii artatii cu jalbă la judecata

departamentii gicăndii că sunt

csandră femee,

acumi

acestui

trei ani de când îndrăgindu-se cu o Lu-

ati începutii a i se sparge casa și cu tâte că pentru acea

a lui s'a necinstitii și strașnicii s'aii pedepsiti de cătră Măria Ta, dară faptă
n'aii făcutii părăsire, ci și acumii se află cu acea femee, care atunci era iarăși
făcută
surghiun

ii de cătră Măria Ta la mănăstirea Dintrunti: lemnii ; după a căruia
jalbă
mai întâi ami trimisi de ai rădicatii pe acea femee de unde
se afla, dela
Găeşci

sud Vlașca și amii

trimis-o

iarăși la numita mănăstire,

de unde

ne-ati
venitii și înșciințare că s'aii primiti de starița mănăstirii; după
acesta înfăți'şândii și pe numitulii Constandin. cu Maria soția lui, n'aii tăgăduit
ă de acâsta,
fără numai Qisă, că nevrâstnici fiindii, fără de șcirea, și voia părințil
precumii aii găsitii: sărucă și fâr de zestre ai luat-o întru căsătorie și oră lui,
cumcă de
cândă sai împreunată amândoi toti 16 vețuire aii avută,
atâtii pe acelea
vremi ne destoinici aflându-se la meșteșugulii condeiului și ne putândii
a se

chivernisi din destulă, cumii și mai în urmă slujindă Divanului
și.

la ispraynică și începândă a câștiga mai cu adausă și a 0 îmbrăca cu haine pe scumpe
și
juvaericale pre câtii nu i se cădea, ai adăugată şi mai multă nesupune
re și

împotivire, mergândii și la mai răi traii, necinstindulă cu ocară
de părinți şi
cumii că nu-i vrednici să câștige precumit și alții, să-i facă case mari
cândii și în multe rânduri mâna asupră-i, și vărsându-i lături în capii și rădişi alte
“multe
asemenea, care aceste ne mai putându-le suferi, și răcindu-i-se inima
despre dinsa, așia aii căqutii la păcatul curviei, dară cu tote aceste
dise, că de nu

Dar fi dati în judecată politicâscă și în urgia

Măriei

'Tale de și strașnie

stati
pedepsiti, 'scosii fiindii și din chivernisclă, sâi după acâsta în
urmă binişorii să
fi ămblati, că cu cuvânt dulce și supunere să-lă fi apipăiti,
iarăşi ari fi fostă
cu dinsa, suferindă cum ari fi putatii, după cum ai suteritii
și mai nainte, iar
de

vreme ce și întâi Vaii dati săborului, şi ai pătimiti atâta necinste
d6psă, în pușcărie şi în butuci multă vreme şi la zid cărândii cu targa, și peși iarăși
în urmă nu

S'aii arâtatit cu cevaș plecăciune și părăsire de ocăni, ci încă
mai
multă pornire făcândii, i-ai stricati și multe lucruri ce le ati
găsitii pentru chivernisala vieți lui, care pentru acâsta cu totu răcindu-i-se inima
nu pâte a se
mai lipi de dânsa, încă nici cu ochii a 0 vedea, dară iarăși
ca să nu o lase de
totii neajutorită, i-ait datii casa ce ali făcut'o cu a lui strădanie
, împreună cu

tâte ale casei, și tote sculele și hainele ce i le-ai

fâcntă,

de tal. 1000, şi cu dînsa să nu mai fie, cum și o copilă

care

sunt la preț

ce o are iarăş el să

0 înzestreze cu deosebită cheltuială; care la aceste dise ale lui Costandi

n, fiindii
și însăși ea faţă și ascultându-le n'aii pututit tăgădui, că
nu Vaii ocăritii, fără
numai dise, că de. năcazulii faptelorii lui lati necinstită,
adevărații, precumiă ai
arătatii întocmai ; dar judecata, după datorie, lăsândii netrebni
cile loră cuvinte şi
fapte, și ca să-i facemii iarăși a se uni unulii cu altul,
ami arttatii mai ântâii strașniea și
îafricoșata pedâpsă a Măriei Tale, care
şi viața, că o va cerea) de nu se va uni iarăși cu dînsa se și întinde până a-i lua
a o avea întru ale
sale, precumă și mai nainte;

al doilea și răspunsulii ce va să dâe în ceal-altă viață la nefățarniculă Imperatu ; - după care aceste
viindu-și în socotâlă niaii
disăi singurii

că-și cunâșce ureșala și să va pocăi și va fi iarăși cu soția lui,
și
va avd-o ca și mai naințe, dându-ne și zapisii, cumit că de nu
va căuta-o precurati
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ai căutat-o și mai nainte, atunci st-li arătămii Mării
Tale, ca să
cu morte; numai cerând să dâe şi ea zapisii la judecat
ă, că nu-lii
s6i va mai rădica mâna asupra-i, ci-lii va cunâsce de
bărbaţi
fi mulțămită, după vremi, cumii îi va da mâna să o caute, i și
pentru
hrană

și slugi

se pedepsâscă
va mai ocări,
stăpână și va
îmbrăcaminte,

în casă, și unde să va duce el acolo să ș6Qă, iar nu unde-i va
fi
voia, prin străine locuri, fiind-că elă o săse ducă afară
pe la ispravnici după
chivernis6lă; care cuvântii plăcutii fiindii judecății, după
ce, cumii mai susit ar&- |
tămii, ai dată zapisi

subt a lui iscălitură, întărindu-se
alte vrednice de
credință iscălituri, ami făcută cercetare şi de loculii, care şiare cusocotâl
a să o mute,
şi ne artă că ai poftitit pe logf. acestui departamenti
şi aii primiti, şi amil
întrebat și noi pe logf. de-i este voie cu adevărații a 0 primi,
și qicândă că o
primeşce,

s'ait socotiti și de judecată că este bîne despre amândo
uă părţile a
şed6 la dânsulă, fiindii căsătoritii, cu casă de cinște după a
sa potrivă și mai alesii
omil ali judecaţii aflându-se, să facăși perierghie asupra vieţii
lor, să vadă mai
întâiă de cheltuiala ce-i va trimite ei bărbatu-săii, ca să nu
tăgaduiască în urmă
că iarăși nu o caută, cumii și ea de-lă va mai catigorisi și-lă
va mai ocăui,
printr'ânsulă să se dovedâscă mai curată, din care din amândo
i curge pricina,
şi arătându-ne, să şcimii pe care din amândoi să însciințămii Marii
Tale a se
pedepsi; şi de unadată aii primiti şi ea a da acestă felii de
zapisii, caro puindu-se de s'aii făcutii cu ifosulii de mai susii arttatii şi ducând
u-se la dânsa logf.
departamentului, trimisă fiind din partea judecății ca să-l
iscălâscă, nu numai
n'aii vrutii să-lii iscălâscă, ci unde mai întâi citindu-i zapisul
ă celi dela bărbatatu-săi, cu hrăpire i-Paii luată din mână și bagândulii în-sînii
, ce Vaii făcutii nu. se şcie, că nu l'a mai dată, și așia nici zapisulii
bărbatului, nu-lă dă,
nici despre partea ci sinetii că nu-lii va mai ocart și până
nici la loculi unde
ait găsitii bărbatu-săii nu vru să se mute, ci încă.şi pe trimisu
lii logf. cu multe
necuvi

dse

vorbe Lai

obrăznicitii,

şi așia ved6ndii bărbatu-săăi, că piere

fără de
chivernis6lă, s'aii dusă cu ispravnicii judeţului, lăsândă pentru
îmbrăcămintea copilii lui tal. 20 la logof. judecătoriei, ca să-i tîrguiască câte
cevași pentru îmbrăcăminte, după care și urmând aă trimisi ant pegustoriii
cu șam -— alagele ca,
să alegă, și n'aii primiti, gonindii şi pe negustorii. Deci la o
nesupunere şi newmare a ej, de ceea ce judecata găsise cu cale și 0 aședase
pentru binele şi folosulii ei, și cumii mai susii arâtăimii nici într'unti chipii mulțăm
induse și pri-.
- mindii, neputându-se dela acesti. departamentii să se facă
hotărire, înșeiințăm
Mării Tale, ca ori să se orânduiască la judecata, bisericescă,
scii după cum duhulii sfântii jva lumina pe Măria Ta cu cea desăvârşită
hotărire, 1788, Ausustii 28. (Cod. 16, fila 138—139).
|
Constandin Cocorăseu pahar.
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Mai dămii aci ună pitacii domnesc ali lui N, Mavrogheni, din
10 April,
anulu 1787, către polcornici și căpitani de prin judeţe, relativă
totii la stârpirea
hoților,

i „ «+. Zemli Vlah..; Boerulii Domniei Mele polcovnice din judeţulii...
i vouă
tre" cărţi, ce vi s'aii scrisii mai nainte vamii poruncitit tot-d6una pentru
hoţi și
pentru făcitori
slugilor Mele căpitanilor dela acelii judeţii, măcariă că prin tâte Domnesc
ile N6s-

de rele, ca să grijiță dimpreună cu slujitorii voştri pururea în t6tă
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V. A. Unecui

vremea, dar fiind-că acumii în vreme de primăvâră seimi că obicinuescă cei ce
ai cugeti răii, de a se porni în hoţii și fapte tălhăresci ; Iată de isnâvă vă poruncimi, ca mai înainte, din vreme, să fiți toți cu privighere, străjuindi judeţulii
cum se cade, prin tâte locurile și cu mijlâce printr'ascunsii să și cercetaţi, ca
să
aflați pe cei ce facii gătire de a se porni într'acestii felii de căi rele, să nu
le
dați vieme a se porni şi a severși scoposulii lori, ci mai înainte să aduceți pe
fieșcare la grijă, cu paza cea multă, ca să vagă bună străjuirea vostră, să se pă„ Tăs6scă de acesti felii de gânduri; iar pe carele s'ar ispiti și s'ar porni la fapte

hoțesci și tâlhăresci și se va dovedi hoţii cu adevăratii, numai decâtă să-i prindeți și în scurti: hoți şi tâlhari să nu audimii că se află în judeţulii acela și

nu i-aţi prinsti, că să sciți: pedpsa vostră va fi nortea și acolo, în loc, rom spânzuva pe acelă polcornică sc căpitani într'a căruia poporă se va afla hoți; ci dar
fiți cu toţi deştepţi și gata la picior dimpreună cu toți Gmenii voştrii, străjuindii

Qioa și n6ptea. 1787. Apr. 10».

«D-tre

Facă și altă carte deschisă către ispravnici, vestinduli-se pre cea de sus:
ispravnicilor ot sud... sănătate. Fiind-că acumiă în vreme de primăveră

obicinuescii hoţii și făcătorii de riii a se porni la câte rele, iată de isn6vă amă

- serisii poruncile Domniei Mele la polcornici şi la toți căpitanii de obşte, ca
mai
nainte, din vreme, să străjuâscă cu mijlocii de a nu se put porni nici unulă
în
fapte hoţesci, sâi tâlhăresci, ci să întăriască paza judeţului prin tâte locurile,
ca
să se îngrijescă toţi de paza cea bună Şi Să părăsscă, să se lase de acele
gânduri rele; iar pe carele sar ispiti a se porni în hoţii şi se va dovedi cu
adeveratii, numai decât să-i pringă, să nu scape și în scurti să nu angimii că sunt hoţi
şi nu i-ati prinsă, că avemii otărîre cu morte să-l pedepsim spînzurându-lă acolo

în loci. Dar și d-tre ispravnicilor să sciți, că vă vomii pune de veţi împlini din
câtk se va pricinui acelui prădatii şi jăfuitii, sâit acelui ucisti de hoţi și veți fi și în urgia Domnici Mele căquţi, căci 6meni dindestui aveţi cu cari puteţi a face tâtă cuviinci6sa străjuire, a curăţi locurile de unii
ca aceia; și deci fiți la acestă tr6bă deșteptați cu toții şi vă siliți de a fi liniște
casele vâstre tâtă puguba

și odihnă şi de a nu se augi nici a se simți

și să aveţi a trimete

deosebită porunca

măcarii de hoţi în judeţulii d-tre

Nâstră la polcovniculi și la toţi căpi-

tanii dintracelii județii, dela cari să ne trămiteți și răspunsurile primire».
April 10.
a
.

1787,

o
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Cumeă N. Mavrogheni era în adeverii bunii creștinii, se vede nu numai din
faptele aduse la paginile 40—48, dar şi din faptulii că aii zidită însuși biserică,

la loculii unde astăqi se gice la Şosea. A mai ajutat restaurarea și de alte
biserici, Insuși Domnuli urmașii de la 1793 recunoscu acâsta prin” actulii ur-

mătorii :

Pre Iălţate Dumne,

«Jăluescii Mării Tale, că în sud Prahova se află o Are ce se numesce Pra-

hovița, hramulii Adormirei Născitorei de D-qeu,

care

fiindi

zidită de ani 200

în dilele unui Alecsandru--Vodă, și din începutii s'a închinatii Metoh Ia sf. Mre

Isronra RoMÂkrLoni
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la Ierusalim, iară după ce stati zidită aci în Bucure
sci Sf. Gheorghe celă noii,
ai rămasă numită Mre Metoh la Sf. Gheorghe,
a căruia zidire fiindă la loci
nestatornicii, mișcându-se pământulă forte a crăpati
i zidurile și S'aii, dărâmată,

încâtă nimenea nu mai cuteza a intra intrînsa,

și vre o

cinci, șese ani creștinii
locuitori de pre înprejurii rămaseră fără de Biserică,
ne mai fiindă alta, aprâpe ;
iară la anulă 1786, în vremea Domnii s6le Domnului
Mavrogheni însciinţindu-se
pentru surparea acei Bisericei, și cumii că locuitorii
n'aii altă Biserică înprejuri,
din poruncă ami fostii orănduitti epistat spre zidirea
altei Biserici de isn6vă, și
fiindii acestă Biserică forte săracă și scăpătată, neavân
d nici unii felii de venitii
de nicăirea, s'a fostii milostiviti, prin cartea Domnâscă,
și ai dati Mănăstirii
cincă poslușnică cari îi-era de ajutoră, până când s'a
începutit răsmirița, iară
de atunci incâce

nu are;

ci mă

rogit -Măriei

Tale,

ca să te milost

ivescă Măria 'Ta
asupra Sfintei Mănăstiri a o milui cu căți poslușnici te
va indura duhulii st., şi
va fi pomenirea, Mării Tale veșnică. 1793, Martie 16.
Robul Mării Tale, Mihălache Epistatii al sfintei Mănăst
iri Prahoviţa din
sud Prahova.

Resoluţiunea domnescă.
D-ta vel log. de ţâra de josii teorisândiă jalba, să vedi
hris6vele ce are şi
să arcți Domniei Mele.
,
L. 8.
Die. vel Stoluic,
Jo Alecsandru

Costantin

Vodă

Poruncimi Domnia Mea D-tale vel Vist să-i facă cartea
Domnici Mele de
poruncă cătră Ispravaicii judeţului, ca să aibă acestă sf.
Mre cincă 6meni scutiți,
pentru ajutoruli lipsei și seapâtăciunei în care să află.
1793, Martie 26.

Vel Logof.
Pre Iălțate Domne,

Dapă luminată porunca Inălţimei Tale făcondă teorie
la jalba acâstă, nu
are sf. Mre Prahoviţa și alte hris6ve, fără numai o carte a
lui Mavrogheni de
a. ținea lude cinci scutelnici, care i-aă şi avutii de poslușanie și ajutoriu
lii Mrei,
aflându-se forte scăpătată, şi fără de nici o altă milă deosebi
tă, cumii că este
Mre săracă și derăpănată, și fără de mili Domueșci, este lucru
șciutii și adeveratii, dară la cererea ce facu pentru scutelnici, indestu
larea razimă la creștin6sca, milostivire a Inălţimei 'Tale. 1793, Martie 20. (Cond.
24, fila 41)»,
Al Aăvii Tale plecată slugă, Vel Logof. Scarlat Ghica.
.

Sub domnia lui N, Mavrogheni, la 1788, întemplându-se îpopsifiare adică sacrare

de mitropolitii, a Ini Cosma, urmașulii mitropolitului Gregorie, celii care
păstorise
28 ani iată alaiulii cu care a fostii dusi la scaunu sei, noul mitropol
itii : (1)
II
|
- (1) Vei şi memoriulii„ Pe file de Ceaslovi cetită la Academia

Noembrio

1888,

română în sedința din 11
-
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.

„Alaiuli ce sai

V, A. Unzcitiă

orinduită la eșirea din mibopolie « P. S. părint
elui ipopsifios
al S-tei- Îitropolii.

D-li vel aga cu zapeiii breslei d-sale și cu totii
alaiulii celti obicinuită ală
domniei sale.

Seimenii spătărescă cu zapciii breslei d-lui
vel spătari,
,

adecă vel căpitan
de lefegii, bașbuluchași, poleovnieii și cei-l-alţi
cu,
Gmenii lori după
orându

ială,
D-li vel portarii cu tâtă bresla d-sale,

Tugna
6 postelnicei,

câte

doi.

Ditanului

.

|
'Treti log. ot depertament, Ioniţă cu log. za
taină Gheorghe
Vătav de păhărnicei
cu al 2-lea pitar.
«
« Divan
cu vătav de vist,.

Trete post.
.
« vist, Halea

cu ceauș de aproţi.
cu biv trete vist. Alexandru și stoln. Du-

|
Biv vel armași Iorgache

Al

2-lea log.

„mitrache.
cu'halea 3 log. Petrache.

comisul

cu rel pitar.

6 fustași ai Divanului, cu darde
5 ciohodari
Logofeţi ai Divanului
și preoți
i

Io N. P. Mavrogheni

Careta gospod

Protopopii pe josă cu câți-va. preoți, înaint
ea caretei și împrejur,
„mai mulți în urmă.

VV, i sd.

iar

cei

iar 6 fustași cu darde.
iar 5 ciohodari.
iar logofeţi ai Divanului
şi. preoți.
2 Vlah,

Poruncimi Domnia m6 biv vel armașii
tesci alaiul acesta, la curtea vechieși să nu Iorgache, mâne dă dimiusță să săse facă cusurii. — 1787 Sept. 25,
(Cod. 17, fila 235 vers).
e
|
N
In cod. XVII fila 252 (arh. statului) se pote|
ved€ și pompa deosebită en
care se serba dioa de Bobotâză,

ANEXE

LA PAG. 56

Bacă încă câte-va acte relative la bresle,
comerciii ete.
Cartea Irăgarilor din Bucuresci.

«Brăgarii din Bucuresci ai jăluitit Domni
din vechime și până la I6tulii 1780 ati fostii ei Mele, cum mai nainte tot-d6una
sloboqi și volnici fie-care a se hrăni
cu acestă muncă a brăgăriei, iar la acel
I6tii, pentru lipsa ce stai întîmplată de
bucate în țâră, s'aii opritii, ca să nu se chelt
gărie, pănă la leat 1783, când după cercetarea uiască zacherua la lucru de brăce sai făcutii, vădendu-se că nu

.

i
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este vrednică acâstă puțină muncă a lor a aduce lipsă țări, una pentru că totii
lucrulii lor este numai din meiii, ali doilea că nu ridică atâta sumă încâtii să
cun6scă țera lipsă întru acâsta, s'aii slobogitii a se lucra iar; însă fiindii numai
dece prăvălii orânduite de a lucra, ait remasit cei-l-alți, cară din începută acesta
le-aii fostii hrana lor și a păriuțilocii lor, isterisiți de hrana, acâsta și ail corutii
dela Domnia mea, ca după cumii din: începută, din vechime ai fostii slobodii
alisverişulit acesta, fără de a se pricinui din acâsta vre-o lipsă țării, să fie și
acumii iarăși neopriţi până la 20 de prăvălii, și pentru slobodenia acâsta din
care ai câştigatii hrana vieți lor, cumii și ca pentru să nu fie slobodi alții mai
mulți decâti cei ce vorii intra la numărală de 20 prăvălii, a lucra bragă aici
în Bucuresci, sai legată a da la orfanotrofie pe an taleri 600, după care a lor
cerere și după dreptate S'aii făcută rânduială încă dela 16 1784 Oct. prin cartea
d-nică S6le Mihai Vodă Suţu cu ponturi întru acesti chipii:

1) Pentru ca să nu remâie

nechivernisiți și cei ce s'aii aflati vechi bra-

gagii de se hrănea cu acâstă muncă, să fie slobode până .la 20 de prăvălii aicea
în “Bucuresci să se hrănesc ueopriţi.
2) Dintvaceşti 20 de prăvăliași, cei mai de frunte să aibă a fi căsătoriți

și aşedaţi cu statornicia

lor aci, cumii și cei-l-alți până

la numărau

de 20 de

prăvălii iarăși să se facă șciuți și cunoscuţi și toţi cu -chezaşi.

3) Unuli dintre toți acești 20, alesăi dintre

dânșii, să fie vatavii de bra-

gagii, carele să fie datorii se: respundă pentru toți cei-l-alți cumii și pentru a lucrului brăgăriilor, la întâmplare de trebuință să dee vespunsulit. |
4) Pentru sloboenia ce ai câştigatii pentru hrana și chivernis6la ce dohândescii din acesta şi pentr oprirea a altora a nu lucra bragă nimenca, afară
dintr'aceștia, s'ait poruncitii, că dela tâte acestea prăvălii să se die orfanotrofici

pe totii anulii câte taleri 600, adică taleri 300 lu Sf. D-tru şi taleri 300 la Șf.
tieorge, precumii ci înșiși Sail legatit.
5) Nimenea altuli afară de acelit care va intra la numărulii de 20 prăvălii să nu fie volnicii a vinde bragă.
-6) Acestii rufetii, după obiceiul ce aii fostii din vechime și după cumit și
trâba lor urmeză, ca prăvăliaşii tîrgoveţi ce sunt, aii a șci de zabetă ali. rufetului lor, după cumii și la toți asemenea prăvăliaşi și rafeturi este zabetii d-lui

vel Agă

ală

târgului. De aceea darii, la d-lui vel Agă s'aii căquti să legămit

acestii mmfetii și prin d-lor sati poruucitii să se facă căutarea și alegerea de
acești 20, a fi “6meni sciuți, cunoscuţi, cu chezași, iar cei mai de frunte căsă-

toriți și statornici aicea, cumii și vătavu iarăși prin d-lui să se orânduâscă pre

celii ce va, fi alesii de toți.

ă

De aceea ami înoitit şi Domnia mea, rânduiala acâsta cumii se cuprinde mai
susii și d-ta vel Agă țiindii foie de numele lor în condica agici, cu chezășiile
lor, să nu îugăiduesci mai multit decâtii acești 20, nici cumii pe altul nimenea
a vinde Dragă în Bucurescă, ce numai acestea 20 de prăvălii să aibă slohodenie.
1786 Oct. Î3. (Cod. 17, fila 96 vors0).

Copie scos după pitaculă Alării Sele Nicolae Vodă Maerogheni.
Fiind-că cărimidarii care lucreză și vîndii cărămidă de obşte, sait nărăvitii
a cere preții peste orândaială şi peste deeptii seumpil şi norodulii, care ati trebaință, siliţi fiind de nevoie, dai preții ce ceri cărămidariă, ecare. acâsta fiindi . *
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V. A. tacuri

fără de cale;

iata

cu hotărive

cinevași, ci darii poruncimi

amii Domnia

Mea

neavândiă

cuvânt

a se plânge

d-lui vel spătarii i d-lui vel Agă, să arte hotărîrea

Domuii Mele la toți cărămidarii

de obște,

ca să nu se cnteze a se licomi mai

multi peste acesti preţii ce amii hotăritii și cărămida să facă bună, lucrată bine
și arsă bine, ferinduse de înșelăciune, apoi să publicuiți cu pristavă și la 'toti
norodu de obște în Bucuresci ca să șeie fiece cire nartu cărămidii, osebitii de
acâstă, vedemii şi la tâte celea-l-alte lucruri preții târă orânduială, pentru care
poruncimii d-lui vel Agă să arăţi pitacu acesta al Domnii Mele d-lor veliiilorii
Doerii, ca mâne stringându-se d-lor toți la unii locii unde aducândii, d-lor și pe
Hpitropi, să socotâscă d-lorii boeri prețulii atutor lucrurile câte sunt trebuinciose

norodului de obşte ce, să vândii in Bucureșci, atâtii ale mâncării,

cât și ori-ce,

și să se pue nartulii celii cuviinciosii la tote, după care să se facă în scrisii ar

tare, subt iscăliturile d-lor, ca să se întărescă şi de Domnia Mea. 1787, lunie 20».
(Cond.

16, fila 153).

vel log. vel log. vel log.

ANEXE LA PAG. 67
Menzilurile continuă

sub Mavrogheni după

regulamentulii

lui Alex. Ipsi-

ante, lată unii ordinii relativii la transportarea prin poştă a unei haznele turcesci
spre Bender:
«Cătră Ispravnică și cătră căpitani dupe la menzeluri, pentru aznţoa ce merge
la Benderii, să d€ slujitori dă pază..

+

Zemli Vlah ... D-lorii ispravnicilorii de judeţe și voă

dupe la menziluri, pe unde va veni acesti ogeac-tatar, carele merge

la Benderii, să aveţi a-i da din căpităniă în căpităniă

căpitanilori
cu

haznea

slujitori din destulă

de

pază, ca să trâcă cu selamet, să nu se întemple vre-o primejdie și renduitulit care
merge cu numitulii tătarii să aibă a aduce de la ispravnicii Slamu Rămnicului.
răspunsii către Domnia MG, cum că ai trecută cu selametii, fâră de nică o potienslă. că dă se va întîmpla cevași din pricina ncîndestulărei slujitorilorii, voi
veți av6 a da sâmă cu capetele vâstre. Toli. 1787. April 3. (cod. XVII fil. 167).

ANEXE

LA

PAG.

Mai ceată două acte date de N.-Mavrogheni

rea țăranilorii.

«17 cărţi către arhimandriţi,
obște, cu povăţuiră :

- « « Zemli

egumeui,

76
în fav6rea şi pentru

epitropi

i către toți

protege-

locuitorii

de

Viah. Cuvioşiloră arhimanăriţi, egumeni și epitropi după la sfin-

tele monăstiri, i moliftelorii vâstre protopopiloră, preoțiloră și diaconilorii,
și
d-tre boiariloriă, i bocrinașiloriă, breslaşilorii și neguțătorilorii, și vouă
părcă-

labiloră, sindiiloră, și tuturorii locuitorilorit țărani de prin t6te satele și orașele
din tstă ţâra Domnici Mele! măcarii că și în trecutele qile, prin domnescile
tre cărți, ce vamii trămisi, heretisindu-vă de S-ta, înviere a Domnului D-deiăn6s-şi
mântuitoriului nostru Isusi IMristosii, atâtit la partea bisericâscă cât și
la toţi
ccă-l-alți supuși ai noștri, ce ne-ait încredințatii Dumnedeii, sub a nâstră oblă-

Isronia Româxmront
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duire, parte mirenescă, trimițându-le Domnescile nâstre blagoslovenii și rugândii
pre milostivulii ])-deii, ca să ajungeţi fieşcarele cu bucurie şi îndestulați a pe-

trece dilele sfintei Invieri și la anulii și la mulți ani, amii serisii și alte cuviin-

ci0se învățături și porunci,
tru; dar eată, că oschitii
supușiloră noștri și pentru
a trimite și întradinsit pre

ce sunt folosulii caselorii vostre și ali sufletului vosși acum, după dragostea ce avemit asupra tuturorit
neadormita grijă ce avemii pentru dînșii, nu lipsimnii
credinciosu boeriii alit nostru pe d-lii Ianake Politi-

mosii hiv vel slugerii, cu acâstă domnâscă carte vestitâre de bucurie și mângă-

iere, spre a vă plisoforisi dă bunii cugetulii și scoposulit nostru ce avemii Domnia
ME asupra vâstră, precumii mai josii vă vonmii ar&ta și coprinqătâre iarăși dă bune
învățături pentru alii vostru sufletescii și trupescii folosii; prin care seriemit mai
ântâiit euvioșiilorii vtre egumeni şi epitropi dupe la mănăstiri și d-tre boiarilorit și boerinașiloră, cari aveţi pe moşiile vâstre sate cu 6meni locuitori, să iubiți
pă mai micii voştri și pe cei proști, arătându-vă spre ei cu dragoste, cu drepluie
şi cu milostirire, ca către unii ce sunt zidirea lui D-dei, ca și Noi; pentru că
D-qeii două lucruri cere de la voi, cari sunteți datori a le urma, adecă: dreptatea și milostivirea. Să-i îudemnaţi pe denşii cu durere la cele dumnegecsci,

ca să petrâcă fieşcarele cu fapte creştinesci și cu pază la sfintele biserică, fiind
că acesta este datoria fieșciruia stăpân către umenii lui și aveţi a da sâmă pentru dinșii înaintea lui D-qeii, şi să-i povățuiţi spre cele bune, făcându-vă însă

mai ântâiii
“vă feriți de
multii “peste
de nică unit

voi pildă
nedreptăți
dreptate
harii. Și

cu urmări suf/letesci, ca să radă cei proști şi să învețe să
cerândă dela denșii numai ceea ce este dreplulă, iară mai
nu vă siliți a agonisi agonisială nedreptă, că aceea nu este
când aceste le veți urma și vomit vedea Domnia M6 buna

urmare a fieșcăruia, că îuliți.pe ma micii oști, cari sunt și aceia

zidirea lui

D-deii, şi-i îndemnați spre cele bune, și nu-i supăraţi peste dreptate, să sciți că

şi Domnia M6 vă vomii iubi din totii snfletulăi Nostru și veți avea de la milostivulii D-qeii parte de suflet buni, iar dela Domnia MG veţi câștiga milă și
blagoslovenie ; iarit cândii acestea nu le veți urma,

să sciți, că

întru zadarii vă

este mergerea
.la, biserică și evlavia ce ar&taţi, căci creștin fâr de fapte nu este

mîntuitii. Așișderea şi voi locuitorilorii țerani și toți cci-l-ulți de obște,

urmândă

domnesciloră nostre învățături și porunci, ce vă avemii date, să vă feriți «de cele

rele, hrănindu-ră cu muncă

dreplă și să păziți s-ta biserică, să fiți curaţi, ca să

câştigaţi dela milostivuli D-dei cele bune și dă folosii şi ca să fie rodurile v6stre

cu îndestulare, să cinstiți pe mai marii voştri, să-i ascultați la cele cu cale ca

să cunâscă celit micii pre celii mai mare și să nu se împotrivescă cinevași la cele

drepte. Iar câtă pentru odihna și buna petrecerea vustră de cele împotrită, să sciți că acâsta este la Noi cea mai bânteii purtare de grijă deapururea cu mile şi cu

temere de D-deiă, ca pentru ună norodiă se ni s'a încredințată sub a nistră chivernisire și oblăduire, precumă veți fi cunoscută, ca să pelveceţi în dilele nostre
odihniţi, mulțămiţi și apăraţi de ori-ce nedreptăți, jafuri și necazuri, ncîngâduind
pă nimeni a vă suptra cu câtă de puțină strimbătate împotriva poruncilorii Domuiei Mele. Și pe lingă cele-l-alte diafendipsis şi ocrotire ce ne vomit trudi a ave, despre
t6te altele să sciți și pentru rîndulă dăjdiiloră cisteriei și să fiţi bine încredințați, că nu
numai

cu "vre-o încărcătură nu ceți fi încărcați stă, superați mai multă peste putinţa

vostră și peste banii cei drepți și obicinuiți, în dilele nustre, ci încă ră. făgădluimiă

că veţi cunâsce și milă dela Domnia M6 cu mijlocii de a simţi și a cunosce usurința și buna întemeiare a. caselor. vostre, după cumii ați şi vădutii în faptăcă
amiţ mai făcutii, ca să fiță întru tute mulțămiți și ușuraţi şi ca să ne pomeniţi,
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Deci să fiţi bine îucredințaţi și nădăjduiți la acestea ale nostre

bune

fâsădueli

,
că fâr de îndoială le veţi câștiga, le veţi cunsce şi veți vede mila Domniei
Mele în faptă. De care” bucurându-ne, plirotorisindu-vă mai nainte, să ve
apucaţi cu nădejde bună, cu inimă veselă și cu silință dă semănăturile câmpului de grădini
și
de munca vâstră, acumii în primăvâră, când este vemea de acestea,
tote grijile și să vă îndemnați a vă face arăturile cu îndestulare Și fărlipsindu-vă
vire, ca să aveţi şi hrana caselor vâstre câ de peste anii și ca să vă de leneşi prisoscscă dă

a vinde pentru folosulii și interesulii câștigului vostru. Și de aecţi
vre
ună piesă și nedreylate, să sciți că ușa Divanului Domnici Aele este
pururea deschisă şi primâmă pe fieşcare făr de superure; ori cândă și în
veri ce vreme să
năzuiţi cu îndrăsnclă și veţi afla tută îndreptarea dela Domnia Nustră,
după cumă
și orinduilulă boeră ure porunca Domnică Mele dată, că ori-ce nedreptă
ți și superări [ăr. de cale, împolrira voinței Donici Jiele va vede că ai
locuitorii de căirc cincrași, să le arcte Domnici mele. Iată ami porunciti și
numitului boerii
ce Vamă orînduită pentru acâsta, ca să nu vă facă vre unii
felii de cheltuială

sei cerere, ori cu ce felii de nume pentru ostendla sa, ci să fiţi bine
poruncimii Domnia M6 și nu lipsiţi după datorie a face tot-d6unaapăraţi. Acâsta
doale ȘI rugăciuni către milostivulit D-deii pentru scumpă viaţa pre puternic
ului împărat
(a căruia stăpânire D-qei să o lăţâscă şi să o facă mai hbiruitâre decâtă
tâte

altele) şi pentru bună starea şi” viața Domnici
Aprile 5.» (Cod. XVII, fila 171).

Mele, 'Iolico pistah

Gosp.

1787,

17 Cărţi cătră isprainici i poleounici i căpitani de margenă
cu boierii
orânduiți, cu povăţuiri,
«femli Vlah. D-stră Ispravnicilor de prin județe i Polcovnicilor,
i căpitanilor de pe margeni și ai scaunului și vouă zapiilor de prin
plăși, iată ami
oiînduiti Domnia M6 de aici bocrulii Nostru credinciosii într'adi
nsi pe d-lui ....
cu cărțile Domnici Mele cătră egumeni, cătră boieri, cătră preoți,
cătră breslaşi
i negnțito

ri, cătră pîrcălabi i sindică și cătră toți locuitorii țărani din tote satele
și oraşele din tâtă ţâra Domniei Mele, coprindătâre de multe porunci
și învăţături cuviinci6se, aretându-le pe largii și în ce chipi se cuvine
a petrece, atâti
egumenii și boierii cu locuitorii și cu cei mai mici ai lorii, câtă și
locuitorii şi

cei mai mici cumit trebue să se arâte cătră mai

tori a vieţui fieș-care creștinii,

marii lor şi ce felă

sunt da-

cu fapte bune cătră D-qeu, feriți de tâte r&ută-

“ţile și nelegiuirile, vestiudu-le lâugă acestea și deosebite mili
ce avemii Domnia
Mea

cuget a arăta: cătră

locuitorii ce i-ati încredințatii

D-deu

sub a nâstră
oblăduire, ca să petrâcăîn dilele Domniei Mele în tâte
mulțămiți şi feriți de
ori-ce nedreptăţi, jafuri și supărări; care cărți cetindu-le
și d-stră ispravnicilorii,
voi polcovnicilor şi căpitanilorii veți vede tâtă coprinderea
poruncilor iDomnici
Mele. Ce, dar după ce le veți înțelege tote acele câte amii
d-stră ispravnicilorși voi polcovnicilorii și căpitanilorii, să fiți scrisii, să căutați și
întocmai următori
âr de cusuri. Și mai întâiti ve poruncimii, să vă feriți
de ori-ce nedreptăţi şi
urmări în potriva voinţei Domniei Mele: a nu supăra pre
locuitori și a jăfui pe
cinevași

cu ceva, ce să âmblați

printre

dânșii cu bună

orînduia

lă și cu tâtă
dreptatea să nn îngăduiţi pe nimeni a face lorii supărări
, jafuri și nedreptăţi
în potriva voințelor și a poruncilor Domniei Mele, ci să-i
diafendipsiţi, să fiți

cu temere de D-qeii și cu fapte bune sutletesei, Slujba Vâstră
să fie cu dreptă

ISTORIA ROMÂNILORY
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credință către Domnia Mea, cu siliuță şi vreduicie; po slujitori: toţi să-i aveți,

voi polcovnicilor i căpitanilor, la tr6ba, domnâscă pururea gata, 6meni harnică, cu arme bune și cu cai în slujbă, iar să nu vă cutezați ale lua bani şi
ale da drumuli, pentru că Domaia AM6 numai şi numai pentru acesta am ridicată avaeturile grele ce dați mai înainte, ca să nu aveţi pricină de a mai lua
bani dela dânșii, scii a jăfui pre cinevași. Pe toți 6menii voștrii să-i povăţuiţi,
să-i învățați și să-i siliți la ele dumneqeesci, a ave evlavie către cele sfinte, a

fi temători de D-deti şi a petrece în orînduiala creștinâscă pentru binele și f0losulii lorii, iar să nu-i lăsaţi în netrebnicii și fapte nelegiuite, pentru că aveţi
și vol a da o sâmă înaintea lui D-qei, ca nisce zabiţi cc vă aflați asupra lor.

Și să vi faceți înși-vă pildă cu urmări de fapte bune sufletesci, ca să vadă cei
mică ai voştri şi să urmeze și ei. Nizamuli țărei și marginile să le păziţi întoc-

mai după poruncile

Domniei Mele.

Pentru

hoţi şi făcătorii de rele să vă siliți

peste tâtă vremea dimpreună cu toţi 6menii voștrii a-i prinde și a curăți locurile de a nu se simţi nicăiri, mai vârtosă acumit în vreme de primăvâră, când
obicinuescii de se pornescii la căi rele; să vi siliți cu mijlocii de față și prin-

trascunsii, ca mai nainte să aflați cugetul celor râi și gătirile lor spre câi rele,
ca să nu le daţi vreme de a face nici începere, nici urmare, și așia să fie linişte

și odihnă despre partea hoţilor în tâtă țâra Domniei Mele. ca nu numai locuitorii să fie fâr de grijă, ci şi călătorii, ce mergi şi vină prin țera Domniei Mele
să n'aibă nici unii felit de bântuială. Pentru că de aceea avemii orînduiți pretutindenea zabiţi polcovnică și căpitani cu 6meni îndestui şi deosebiți “odobaşii cu

nefari rînduiți. Și când acestea le veţi păzi și veți sluji Domniei Mele cu drâptă
credință, cu vreduicie, cu temerea de D-qeii şi nu veți face nici unii cusurii, povățuindi și pe 6menii voştri la fapte bune creştinesci, să sciți că unulii ca acela

ce va sluji bine, otărîre avomiă nu numai a nu'lit seste şi a nulit lipsi nici unulit
din slujba Domoici Mele, ci încă sălii și miluimi; cumii împotrivă: când vre
unulit va vinovăți, să scie că cu morte îlii pedepsimii. Ci dar fiți următori la tâte
după cumnii vă poruncimi și să nu îngăduiți d-tră ispravnicilor, cumii nici voi
căpitanilor, pe nici unulii din locuitori a face strămutări din loculit lori, trecândă
în alte părți și să odihnâscă fieșcare în loculii săi, petrecândii cu linisce ȘI cu
dreptate. Și nu lipsimii a face «doale» și rugățiuni către milostivulii D-dei, peutru scunpă viața pr6 puternicului Nostru împărat (a căreia stăpânire D-qeii so
lățescă!) și pentru bună starea și viața Domnici Mele. 'Tolico pidah *pd. 1787,
April 5, (Cod. XVII, pag 767).

ANEXA

LA

„Tabelul pe mușama în colori,

nostră SI a acestui tom, represintă pre

PAG.

de care

8r

amii

Mavrogheni

făcutii
pre

mențiune la pagina

roni,

înconjuratii de

Divaniţi şi împărțindă daruri la oștenii cari ai adusii capete de nemți. La drepti
şi la stînga. tronului sunt inscripțiuni în limba

grecâscă. . Pictura,

dă însă destulii de bine portretulii:
lui N. Mavrogheni.

gravulii Grigorie, la 1 Tanuar 1789.

Iată inscripţiunile în limba
Român Macedonian D. Murnu,

forte

naivă,

Pânza e semnată de zu-

grâcă și în traducerea ce nia

ficutii activul

,

V.

A.

Unecuă

I
Pee
ea
FATos Ti 7 109 Gus
Ti 2 arie Dă Bohr 70 Tăorca Pauzatos.

Azur

pusri, pi ăd (2) zfdeto sis mos zi Tis Tipe,

Xe) Sia
“Oawz

6 Ev

se mpanăVizo

cs cs

zi Tijs sanspas.

Darprziyz

i

II CE vozzis Gr

225%,

i... TI Dhii Amt 2,
IL.

Magia Ka, iasraa viây Xa» [lava ia

i ADE, dy Nra6). ari Ti ra 59 Acra,
"0zwz 49/59
i
pai divuny aie vă, Thy 3034 Tia. Vă E0)IEŢ) Thy fo

2,

toi Niuacros

,
"ov Ga” zi vâpatos
fzia, 25013

hai vbda LEE av darea Vă Er

vă Tpat3%

DBhafise

III,
„ăs

Nasta Ti Zita siorzws Tr llfcpe Gzepz 30315,
“0 Za Araci Grid, tg 73 Ils „emisas,
Tây 'Az =7) wy ataca 6 |

Tây ippeudunv uzpszoz |

Nzi)aaz, Nea), ns, Gura Ti 7d-i %
056)os Cavtnoyess Ti Era 49 Tip 200%),
"Awepirzi20 î Stay Tis pirizos cie diac,
“0 pzv sis uson câ “Bzgasi 6
a '5 Ti,

Avzica.

Nrzdihas, Nezr)zav TefiGoosr) NE Toy daf,
“Oa zis 22 Bosdehe zz0huu fumezi Dot,

dul)

V.
Nat,

V::,

s5ĂG ij 309

zip

Roi zh Adi

Agziay

“is

Seaipay

Thy Gsmart uă GsSrăy Ti pia.

Nsanabs N pista G Tor, 2 Cruz Goo: cris,
MY n ri Totu 7 5/epaba
60 Mooucrirre
Ilzi zobzp aossboe ze ns 75 Paid

Beza

sii Mei
Czds

iv £

Rază 025 Doe
dt|
ve ze 2
Si
Srios “raza
,
>
1,

Avins

Doza ți ş,

=

Azi

77 Covauty apei

[op

%703

”

09

4

hascaie,

+
pile

i Das
ș

203

Ep)

dpeatrie.
;

"Era

ls Ep [Oas Fuzhss Dra) dd “Er
"Ey i Daia Eido
Doug o der Adv,
. s
Ii Adamo zip N z6)a0v toi Maze OȚET
|
Te

ud ori),

527

Îstohra Românr.onă

:0_

a
.
03 îo109 ExtOrzav adry dry w pro;
2 Dimas pai vcrozioste zâyrac Braiavs Tip.

"Iitoz

doarmis

,

“Nera
[los

470

RÂS

133,

Episztov Ezăuzst 103%,

dvadoueszov

Gebuazo,

Ilsspiâns ss aponhze 7 "Ocudyov 7 tabu,
O uz Tia 1403 apti Vegas datini,
0 & Nruchanc zi Dar. si /GMÂz0v pile
“i,

,

Gazta “Dspmatvat

în a105 5

"Az

zb mpi
Mzză

avăzaay ha
uotada

&Zws Snntpas,

Bă Dhazaț

Mazains poavătiraos wo

o! m sos

i

una,

Veruupi z oi D655

[igăe zp5zc!s dhdot vb

zi, drd

05% Aoap0v hay Zovarar îi i dat

pi "watt

sia,

0558 prpizoy Eczpoy câ Bă pen Greeseivat
Aaziv Tovprâvy *ţăp GOSTIa 104 4iGuns ze G)os,
Acopăise,

ao)
ș

ppronstuobe,

73653

no? 202

T' ADdâye Ga mpbhats rs das sageie,
"95 ari pda, ba
3
By (9) ami ebhalzic.
Ada

st

= vane

Lois

705205

aie 7

Tjteun

Evros

Că

“LU os

Pâsava,

Gvvpste

70095,

zip GI arii So porpd%507 se Manporfev
N: Boy ză 2h1dos zâv 379pihv POnOțEGa, STAT

VĂ "Erie

VII.

9 1, Eharzas zpadbuos O Tăs iiţs out,
050

Tonga Th 9Todtenu, m Ain

PATA

“ÎL Eros awsizar '3 05 bâaros Ti 263%,
16 5DIBĂZINIA HOL
'0 705 Expr

Ti

Brâ,

Nepiy 20) ai vadaprio 7ois Tii0w3y brpsiay,
Îpautn zohbs a uzâhros 705 Ghoyră Daisy,
T5 Grpărinu a î5vt030%,
25, 75167 Czutuosy,
Ai, vă aphsq Zi *o5p/ Addvrrs 7ây Acnsuwnv,
sOtyrre
Anvers

Pa
Grpdzedua,

suf
mă

văud
200

VIII.
"6 705$52

Neg

Niuzonds2 VĂVă vel

"0 Nsunans srpăzibu abihogsi dpi pai piora! în Tmznpii,

icons ot Tobgtos AVI
VOIT 7 Ge zip,
Nsiurooos suo ai „ZE 95%, atei, '3 ză În
haabna

Za a=vista,

GenErio 4,

vi. sarace,

Noi “jodvas Bu ninopzt da"
e

7y ADdzvzny

..
VI

IX.
Ilpous 106 3 Gps SRI
AOUSrI,S»
[ie zarra Dmeptnre zardv & Maperprae s

"Aa

a

dd

A

=

7

a

?

yX.
Lemmaror Boohshuara, ha 23 Dada vehabst,

eu

Cre
ID

V. Î. Uhrciiiă -

I.
„e
„a. creatii, și pe s6rele asemenea,
_
Și tâte dint'însele prin voia lui în modi minunată,
Unii străluciți lucâfărit a pusti spre a lumina qiua,
Pentru

Și a mai adausii și luna spre luminarea serei.

ca unul să incăldâscă și să lucescă intregii pământulii,
lar cea-l-altă să alunge întunericul din totii pământuli,

II.
O! Maria pr6 Sântă! r6gă pe fiulii tei,
Pentru Domuitoralii Nicolae ce este în Dakia

Ca să-i deac forță și putere,
Spre a apăra raiaua și pe Nemţi a-i birui de totii,

„Fiind-eă este virtuosă şi peste măsură piosi,

Și păzesce-lii în tot-d6una ca să rămână (nevătematii).
ae
II.

Iristii pe pâtra credinței în Petru consolidând-o,

Și împăratul cor6na Dakilor lui Petride consacrând-o,

Petru s'a arătatii cel Vintâiii dintre Apostoli,
|
Petride s'a proclamatii celii mai mare dintre Domnitori.
IV,
Nicolae, Nicolae, homonymi după nume,
Intru nimica deosebindu-se după fapte și după natură.

Amândoi aii fostii creați demni de grația divină,
Unulii în părțile Vlahici, iar cea-l-altii în ale Lycici.
O! Nicolae, vegheză pe Nicolai şi pe popululă săi,

Pe care D-dei și împeratulii i Va încredintat,
|
V.

Ivistos, D-qeule, bine-cuvânteză Dakia, unii globi de
pămentii,
Și pe credinciosulii Domnitori, cu mână 'Pa cea drâptă.
Crucea lui Hristii. cea Sântă, arma Universului,
Prin care Mavroghene invinge pe adversari şi pe dușman
i.
Ori-căruia crede într'însă din t6tă inima,

Li-dă adjutorii şi putere de mântuire.
.
VI.

|

Pe Dakia, o parte a pământului, care se asemână
cu uni lobi,
D-deu a, incredințat-o în mâna lui Mavroghene;
Pe cândii se va da vlăstariloră străluciți ai acestui
a,

Căci

D-qeu se serveșce în fapte drepte și plăcute de rege,
A Dakici câmpie cea nelocuită nu scie cumil
va deveni,
Plină de sate .... de diferite nâmuri,
Unde D-deu a aședată unii tronii strălucită
și imallii,
Numai pentru -Domouitorulii Mavroghene Nicola
e,

IszoniA RomâxILoRă
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Ca pe unii s6re lu pusii pe unii tronii inalti,
Spre a luci și lumină pre toți drepții prin munca sa.

Ssrele prin radele-i strălucitâre incălqesce tâtă creaţinnea,

Nicolae prin dreptate luminâză natura muritâre;
S6rele atrage curentele de evaporaţiuni,

Iar Petride își atrage oștile otomane.
S6rele prin ragele s€le calde și strălucitâre,

Și Nicolae prin usul banilor îmbogăţesce;
De diminâţă ati resăritii, ca să lucescă până sâra,
Și după timpută va apune pe la finitulii dilei.

In deșşertii se muncescii Nemţii și Ruşii,
Și pe lângă aceștia și mulţi alții și încă câți-va.
Nici uă altă stea nu se pâte compara cu sârele,
Nică altă regată nu pâte resiste lui Vlah-Bei.

Dakii, Turcii şi chiar tâtă lumea,

Faci de acordii rugăciuni și urări de mulţi ani.
Domnitorului, care a veghetiă pe toţi nevătămaţi,

Ca pe pupila ochiului și pe pioși.

Dă, o! D-geule! ani pre fericiţi principelui,
lar adversarilorii acestuia, dureri şi munci continue.
D-qeule al tutulorii, susține și ajută pe Mavroghene,

Şi totă mulțimea dușmanilorii să se facă pulbere și cenuşă.

După. cumii cerbul

VII.
cu ardsre se aruncă

la fontâni,

'Toţ așia 6stea 'Turcilorii sc supune Domnitorului.

Cerbulii se pornesce câtre berea apei,

" Oştivea alcrgă câtre. mâncarea zaherelei.

Apă multă și limpedă este sănătate pentru

cei ce o-beaii,

faber6 multă și cu prisosii e înmulțire a lefei.

O! D-qeule! împuternicesce oștirea Otomanilori,

„Pentru ca Domnitorulă se stingă forţa dușmanilorii.

VIII,
Domnitorul pornesce 6stea să mergă a invinge pe Nemţi,
Nemţulii la moment

lasă oștirea și fuge câtă pâte.

Turcii facii năvală înainte cu stindardele,

Pe Nemţi îi-invingii și aducii capete pe sulițe,

Sărici şi benisie, jiletce și baccișe, Și blăni toți iaii în modii egali de la Domnitorulii.
IN.
Pe eroii cei de la început, din întregulii Universă,
In tâte, Mavroghene acuma i-a întrecutii,
ă.

Alte sunt gândurile Nemţilorii,
Și alte ordână D-qeii,

In 1 lanuaie 1789
Istoria Româniloră de V. A, Urechiă,.

|

-

-

de pictorulii Grigorie,
Tom. III. 35
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Slujba oieritului pe 1787 Oet. 1. coprinsă în Cod. 17, fila 228 o vom aduce mai departe, în comparare cu darea aceasta la alți ani. Asemenea și darea
Tutunăritalui (Cod. XVII fila 56 și 57) și acea a Vinăriciului pe anulii 1786.
Cod. 17, fila 75 verso.

ANEXE LA PAG. 88 (și 68)
Atingendi câte-va puncte despre vămi, la pagina 68, datori suntemă a
aduce ca anexă la pag. 88, noua regulare ce Mavrogheni făcu afacerei ciobanilor Ardeleni, afacere atâtii de multi venturată, cumii vădurămii în trecuţii ari,

de agenţii Austriaci, la Constantinopole și în țările române.
«Aședământulă ce s'aii făcută pentru Ardeleni, care așeqământă s'ait întă-

ritii și cu pră înalta împărătescă poruncă: |
1) Ciobanii din Ardeal pentru oile ce vorii pasce în pământulii ţărei r0mânesci să aibă să plătescă oeritulă câte 10 bani de die numai și ploconele după

obiceiit; asemenea și văcăritulii străinilor să-l

plătescă și Bâusanii și Țuţuenii

totii cu unii preţii, iar nu cu deosebire, unii întruni felii și alţii într'alt-felii,
adecă: de vită mare câte bani 33 și de vită mică pe jumătate.
2) Gelepii să nu se îndrăznescă a lua oi în silă dela aceștia, scii tără preții,
în vreme ce cumpără și pentru trebuința Țarigradului, nici altă dată, ci să cum-

pere cu tocmâlă și cu învoire și cu bani gata. Insă și numiții Bârsani să nu se
arete cu împotrivire la sîndarea oilor pentru trebuința 'Țarigradului, ci să vînqă

cu preţulii lor și cu învoire,
gradului.
3) Pentru perdea să aibă
la stăpânii moșşiilori, sii când
nu mai multi. Și pentru ca să

nică mai mică de

ca să nu se pricinuâscă

lipsă

nică la oile

'Ţari-

să ace fieş-care câte tal. unulă și câte 1 melii
nu voră da miclii, să dce câte taleri doi, iar
nu fie pricină, perdâua să nu fie nici mai mare,

câte oi 700 și de fiesce ce 700 de oi să se dâe uni mielii

și unii leii la stăpânii moșiilorii, iar nu mai multi. Iar de le ta fi perdâua mai

„Mică asemenea iarăși să urmeze fir de pricinuire,
4) Căpitanii dupe la menzilhanelile țărei să nu ice de astă-Qi înainte cu
sila caii ciobanilor, scii măcarii și ai altora, iar care va îndrăsni să facă acesti fel
de fapte necuviinci6se, numai decâtii ispravnicii județului pe acei căpitani să-i
trimiță cătră d-lui vel Spătar, ca să-și ice căduta pedâpsă și să plătescă
şi paguba cailor,
!
5) Vătașii de plaiă să nu se îndrăznescă să ide cu vre unii felii dă numire
bani dela acești ciobani, nici la mergere, nici la întrcerea, acestorii ciobani.

* 6) Căpitanii de margene să nu mai îndrăznscă să ide bani, s6ii altii cevași
dela mai susă dișii Bârsani, cu nică unii felii de numire, că de se va îndrăsni

cinevași, îi va plăti îndoiți și se va și pedepsi de cătră d-lui vel Spătar.

7) Pentru vitele mai susii dişilorii ungureni, ce vorii intra prin bucate

și
prin țarină, să se facă ispășire după dreptate și să plătescă paguba
acei cu vitele și să grijâscă d-lorii ispravnicii, când voră jălui cinevași că s'aă
năpăstuită,
să-i înfâțișeze cu vorniceii și ce vorit fi luatit mai multi din dreptate,
să-i pue
să plătescă îndărăt și să se pedeps6scă.

Isronia RomânLont

”

8) Stăpânii moșiilorii să aibă grijă a-și astupa gropile lori

531

de bucate

și

veri-cine măcar, gropile sâle, ca să nu se întâmple să cagă vre-o vită într'o grâpă,

găsind-o destupată. Şi d-vâstră ispravnicilorii ai județului să cercetaţi

cu am&-

nuntulii și ori când se va întâmpla să se răpue vre-o vită cu acestă mijlocii, cercetândii de acea grâpă a cui a fostă, pre acelii ce a avat-o, prin marafetulit judecăţei d-tre să-lă apucați să plătescă vita, care s'aii răpusii. Iar când stăpânii
eropei nu se va alla, atunci să fie totii satuli datorii să răspundă paguba, ca

să grijască cu datorie pentru toți cei străini ce ară pe moșie să-și astupe gro-

|
pile de bucate în tâtă vremea.
9) Mai susii numiții ciobani să aibă voiă a cumpăra porumb și a-lă aduce
prin plaiui pe la stâni, însa porumbu numai cât le va fi trebuinciosii pentru
mâncarea și hrana lori și acesta prin sciința vătavului de plaiii, pentru ca să
privigheze vătafuli a nu trece cu acesti mijlocii ciobanii zaherea de porumbii de
vângare, de neguțătorie, căci atunci se va pedepsi vătafalii.

10) Mai susii qişii ciobani

tungându-și vitele lorii, lâna ce vorii lua dela

dânsele să o trecă în lăntru, ca unii lucru ali lori, fără dea nu li se cere nimicii de avaetii, nică cu numele de vamă, însă și ciobanii să nu-și tungă oile la
baltă, ci să le tundă după vechiulii obiceiii, lingă hotarii.
11) Mai sasi numiții ciobani, munții și deluițile și locurile ce le vorti
trebui pentru pășiunea vitelorii lori, să aibă ale tocmi cu stăpânii acestora din
preţit cu învoială și mulțămită, tocmindu-se după dreptate, şi pentru plată și
chivie, în loci de bani de vorii da cașii, la cașulii celi vorii da să'nu se facă
vicleșugii la nici o parte, ci să se cântărâscă cu dreptate, și d-tre ispravnicilorii
forte să grijiți ca să nu se năpăstudscă nici o parte măcarii câtii de puţinii, ci
la vremea cântăritului să orânduiți omiă ali d-tre lîngă cantaragii, care să privigheze să nu se facă năpăstuire la nici o parte,

12) Pentru brânza ce din vechime este obiceiit a'și face pentru trebuința

lori, după
liuntru, să
peilorii de
tunde după

vamă;

ce încetâză în luna lui Augustii a da cașii ]a cășărie, trecând-o în
nu fie supăraţi de vamă, sâii de alte cereri. Așișderea și pentru vama,
oi mârte să nu se supere, cumii și lâna de la vitele lori, când vori
obiceiii, oile lorit la hotari, trecându-o atunci, să nu fie supăraţi de

iar când

vorii tunde

oile la vale și vor da bănuială că cu lâna lorii

dimpreună cumpără și altă lână străină, pentru neguţătorie, atunci, prin matafetulă d-lui aghentulă, să se apuce ciobanii, ca să plătâscă vama, să nu se păgubâscă miria împărătâscă; însă pentu acei ce vemânii la câmpii vâra cu oile

și nu la munte și ernâză, să le-tungă la vale; pentru lâna acestora așia să urmeze vameşii: să le ceră răvași de oeritii și vădândii suma oilorii ce aii plătitii,
să. cântărâscă lâna și să ţie în s6mă din lâna ţigaie ocă una lână de fiesce die

şi de dia birsană două, iar după acestă socotâlă câtii vorit av6 mai multă, să
— 1787, Pebr. 20. (Cod. XVII, fila 168 etc),
plătâscă vama, după dreptate».
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Diversele fimanură ce amii menționatii la pag. 87, urmate de numirea c:

pre Enache
Seraskier a lui Ali-Pașa peste o oştire de 100.000 oșteni, convinseră
Văcărescu, vistierulii lui N. Mavrogheni, că va fi răsboiii: «Indată se zugrări,
dice însuși Enache Văcărescu, (1) răsboiulii în inima mea.»
(1) Tesaur de mon.

de Papii Ilarian. Tora. II pg..239.

ca

9
to

V. A. Unecină

In mijloculii acestorii pregătină de răsboitt — Care
ocasionaii țărilor române
N. Mavrogheni tot nu pute crede că Austria
va intra în alianţă efectivă cu Rusia. Enache Văcărescu ne spune
acâstă
credin
ță
a lui Mavrogheni și cum el Văcărescu a combătut-o, (1)
Dealmintrele, în febr. 1787 Herbert
internunțiulă Austriei la Constantinopole, încă tot
protesta de simțirile pacitice
şi amicale ale Curţei Vieneze,
grele angarale —

“ministrulă

de externe

Choiseul, în raporturile dela 10 febr. 1787, către

francez, urâtă

că

«Le ministre (Pinte

rnonce) parait bien convaincu que VEmpeveur est plus întevesst qpeau
cune puissance
la couservalion
des tucs, dont le voisinage peu înpritlant lui
permet de porler ses forces sur ses
autres frontiives ci dont Pantanlissement ne lui
ojjrait d'ailleurs: en compensation
dun avantage si vtel que Vacquisition de quelyu
es protinees paurres et difficiles
ă reduire par leuy ctendue, leurs montagnes, la
resistance des habitants....»
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Eată pitaculii lui N, Mavrogheni, din 30
febr, 1787, prin care ordonă aplicarea în țeră a «ponturilor» legate de Austr
ia și Turcia, relative la sudiții
austriaci :
|
«Cinstiţi şi credincioşi boeri Domnici Mele, d-lor
veliţilori boieri și d-ta
Vel Spătare, şi d-ta Vel Aga, şi d-tre boieri
lor ispravnici după la judeţe, Vatașilor de plaiă, căpitanilor, vornicilor, zapcii
lor de prin plăşi, vă facemii Domnia m€ în scire, că pentru tote pricinile a
sudiţilor nemți, ce prin d-lui cinstiti
aghentii ni stati arătată, fiindă-că s'a făcută cercet
are, după cererile Escelenței
s6le solului Kesaricescu, la prea înălțata Pârtă
şi cu pr6 înalt împărătesei firmanii ni se poruncesce că tote aceste mai sustii
urmeze ; Poruncimii Domnia M6 tutarorii d-tre arătate prin ponturi întocmai să
și vouă deobște, ca la tote câte
s2 coprinde mai susiăi, fiescecare în dregătoria,
ce vă aflați, să facă lucrare şi săverşire fâră de a mai aștepta altă poruncă a Domni
ei Mele.» (Cod. XVII, fila 169).
|
Procit. “Vel Pist,
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In 13 Aug. 1787 N. Mavrogheni dete circu
lă, s6ă cărţi deschise, către
căpitanii, după marginea Dunărci, să nu îngăd
udscă trecerea a veri unui “Ture fără
de fivman.
“
|
ina

RI

(1) „Insumi Pam v&duti
mail aleanție ca Rușii, ci dice,
când îl scric. L/amă intrebati
titlu de imperatriță împărătesei
cendiă

alt, i-am

tatulă de
estimp ai
mare să'ți
joei—i.Nu
socotiamiă

r&spunsă,

,
să serie un tacrir la Devlet prin care arăta,
că Nemţii nu numai
că le sunt şi vrăjmaşi; însuşi cel mi-a
arătată tacrirul acesta
şi ce vrăjmaşi
aue ? Mi-a răspunsă, că nu voiesc Nemţii
să ds
Rusiel, Audii posnă de r&spunsă, celito
rilor ! Atunci ne mal qi-

că aleanția

Nemţilor

cu

Muscalil

o scie

Devletul dela 80 şi dela trac84; însuși chesaruliă prin solul săă
la "Țarigrad ai arătat-o pre Inalter
Porţi acâsla ;
mers chesarulă iarăşi la- Crim şi
poţi să mai Mici, că n'a aleauție?
La
acestii tacrir
facă alt răspuusii pre cinstitulă Devlet
decât săţI i& capulă, cu pricinuire
că'ți baţi
şcil tu, mi-a dis : acesta e adevărulă,.
Și adevărată ei n'amii şciuti, că
de unde
că voiă vede respunsalii ce ami gisii,
amnă vălată că-i vine rtpunsă cu
aferimii

și cu: slugă credineidsă:, 'Tesaur. 1] pg.
294,

|
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Aceste acte, dovedescii cu câtă îngrijire era N. Mavroghenii pentru paza liviștitei petreceri a locuitorilor țărei. (Cod. XVII, fila 216),
|
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Amii donatit Academiei, în 1873 ulii 30, unii pitacii domnescă dela Nicolae Mavrogheni. Prin acesta, în Oct. 1788, Mavrogheni confiscă averea chiar și
â unei boerdice, a Caliţei Doic6sca, căci împreună cu părinții ai fugiti din
patrie «trecândi la trăjmașii împirăției», Averea confiscată o donâză Vodă la

haznaoa apelor,

Io Aicolae Petru HMavrogheni

PP. i gospodar zemli ulah.

De vreme ce Caliţa Doiceasea, fata lui Chiriţă Doicescul, pământână de aci,

atât ea cât și părinţii ei, locuitori din judeţul Ialomiţa, într'acestă vreme de rosmeriţe stai sculatii do aii fugiti din patria ei, trecândii la vrăjmașii împărăției,
după a căruia fugă remâindi totii avutulii ei ce-lii are aice în pământulii țărei
a fi domnesc, ca a unuia ce aii pribegită din patria ei; iată am otărit, ca o moşie
a nunitei Calița Doicesca, ce are aice în pământulii ţărei, la jud. Ialomiţa... (sters.)
dimpreună cu toţi ţiganii ei, să fie afieromă la hazneaua apelorii ot 71503070

zii, de unde se adapă și se îndestuleză tâtă obștea. Deci amii dati Domnia MS,
acestii domnesculi nostru hrisovii ca de astădi înainte acestă mai sustii numită

moșia și cu țiganii câți vorii fi, să le stăpânâscă hazndoa apelorii, şi să aibă volnicie epitropii ce sunt orânduiţi de către Domnia M6 purtători de grijă venitu-

rilorit ai zoodocului pighi să facă zaptii atâtii moșia, câtii și ţiganii, să le i6 venituli, care să se cheltuiască la trebuințele haznelei apelorii. Și am întărit hrisovul acesta cu domnâsca

n6stră

iscălitură

și pecete, care s'aii

1788 Oct., aici în orașulii scaunului Domniei mele Bucuresci

A N

ji

[

scris la anulii

O să

Semnătura lui o Vicolue JMavvrogheni VV.
Ion Damari

«el log. procit. (l).

(1)_MorrmEntulă lui Damari este în biserica St. In de lingă Curiea cu juraţi.
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|
In Iunie 1788 s'aii fostit confiseatii de Mavrogheni averile Jianilor, și ale
lui Șerban Otetelişanu «cari saă hainit». Cu pitaculi din 27 Iunie 1788 spătarulii Geanoglu e însărcinat să administreze, ca epistat, tote moșiile, viile. etc.

ale acelorii boeri și venitulti să-l dee la biserica lui Mavrogheni și hazn6oa ape-

lorii, cărora le-uit afiorisit (1).
|
„Dăm o stampă representândii biserica lui Mavrogheni, aşia cum se află restaurată astădi, la șoseaua Kisseleft. £ regretabil, că afară d6ră de două sfesnice
mari de fer bătut, nu se mai conservă nimic din titoricescile odăjdii. — Până și
inscripțiunea bisericei este falsificată, cu dată greșită !.,.
Bacă și diverse acte, dela Alex. Moruzi, prin care amintindu-se eonfisczai di-

verse făcute de Mavrogheni dela hainiţi, s'aii restituitii la 1792 acele averi:
“Înaforauă Serdariului Costandin,

:

i slugeru

Gheorghe. fraţi Măgureni pentru me-

şiile ce li sui luată de Mavrogheni,
„Io Alecsandru

Costan. Moruzi

Voevoda.

|
«De vreme ce prin amănuntă cercetare s'aii dovedită, că acestea moșii, și
acareturi, nici vândute ai fostii, nică amanetii, nici date pentru cinuri de boerii,
nici datori ait. fostii visteriei țării vre unti hană, ci numai pentru căci s'aii fostii
trasi atunci din țâră din adevărată pricină a silniciilorii lui Mavrogheni, a cărora
strămutare și împrăștiere, fiind-că prea putenniculii nostru Imperatii (Domnul

D-deu să-i înmulțescă puterea și biruinţa) din firească milostivire de obşte la
toţi ai ertat, după care înaltă poruncă sunt; și boerii Magureni ertați ; ceată dară,

după puterea 'pr6 Inaltei porunci, care ni stati dati spre a cerceta colea aderărate pricini ale acestori felii de acareturi, și spre a da Domneşeile nostre întă-

riri celoră ce li se cuvină de a li se întorce lucrurile ce li s'a luati, ca să și

le stăpânescă, intărimă Domnia mea stăpânirea dumnâlorii borilorit Măgureni
asupra lucrurilorii și acareturilori acestora, și poruncim dumnflui cinstită și eredinciosii boeriulii Domniei Mele vel. log. de ţâra de josii, să le faceţi hrisovulii
Domnii Mele de stăpânire, ca să se TOgă pururea lui Dumnegeu pentru scumpă
viața pr6 puternicului nostru Imperată, și să păzâscă și de acum inainte drâptă
credință și supunere câtră stăpânirea Imporâţiei sale, în care Hrisovii să se
numâscă cu bună pliroforie adevăratele și dreptele acaretuni ale dumnâlor.
1793,
Augustii 22,
Pre Inălţate Domne..

«Dumnâlui Serdariulii Costandin, îi dumuclui slugeriii Gheorghe,
frați Măgureni, aii jăluitii Mărieă 'Tale, dicând că, în vremea acestii
de acumii răzmiriți
trecute, nici întruni chipii ne mai putândă suferi gr6za tirăniilo
rii și a silniciilorii lui Mavrogheni, ait fostii siliți de acâstă nevoie a-și
părăsi patria dumnd-

lor şi a se înstrăină în Moldova, iară celea de aici din pămentu
li

ţării, moșii
și acareturi ale dumnâlor, nică le-ati vândută lui Mavrogheni,
nici pentru care
va cinuri de boerii le-ai datii lui, care înstrăinare a dumndlor
: ce le-ati pricinuită

NI

(1) Cond. XVII, fila 309 vers.

.

numai

singurii

rdutăţile și tirăniile

lui Mavrogheni,

ue:

îsronia RomâxIoni

alcătuindu-o

2
25

AMavrogheni

pentru ponos de hăinlie le-aii fâcutii zaptii tâte moşiile, și veri-ce alte acaretură

aii avutii dumnâlor aici,

și le-ati afiorisitii la Biserica

ot. cișmea

ce se dice

zoodohul-pighi, pe care după întorcerea dumnâlor aici la patrie-și, ca nișce drepte
milostivină, ca să li să dea luminatii Hrisovii de întărirea dreptei stăpăniri pe
acestea acareturi ale dumndlor, care maj josii anume se vădii aretate, întru a căvora jalbă, cu zapciii vatavit de aprodi, ni se poruncesce de Măria Ta, ca să cercetăm, după porunca ce este dată, și să arătămii Măriei Tale prin Anafora ; luminată
po.unci întocmai fiindii urmatori, după ce aii înfățișatii zapciulii înaintea, n6stră
“pa d-lui slugerii Gheorghe Măgureanu, cu Dionise Epitropul Biserecei, unde Mavrogheni aii fosti afiorisitii acestea moșii, i-amii cerutii să ne arâte de are vre
unii hrisovii a lui Mavroghene pentru afiorisala acestor acareturi ale numiților
hoeri, şi ne arâtă o carte a lui Mavrogheni scrisă cu l€tii 1788, Febr. 18, care măcarii că-se vede a fi copie, dară o văzumii că este cu peceteă lui Mavrogheni, ca
cumi arii fi însăşi cartea cea, din tâiii, în care se coprinde, că atunci în vremea
răsmiriți hainindu-se D-lui Slugerii Iordache Măgureanulii și pribegindii în țâra
nemțâscă, și rimăindu-le toate lucrurile și averile a fi Domneşci, le-ai afiorisitit

la cișmeua

apelorit ot. Zoodohulit-pighi și li Biserica ot. cișmâoa

de acolo, a-

decă a tria parte din moșia Măgureni ot: sad. Prahova, i din casele de acolo de
piatră, i jumătate din moșia Floresci, i jumătate din moșia (Ahedera, i jumătate
din moșia. . . . . „care aii luato dela Iordache Slatineanu cu judecată, părintească fiindă, i jumătate din muntele 'Tamaora, i jumătate din moșia Buda, i
două “moşii la Băltaţi, i o. moarăcu două roate în apa Prahovii, i câte suflete
de țigani de vatră va avea, i cinci sute stânjăni din moșie Sărata ot. sud. Buzeii, adecă 15 părintesci şi 15 cumpăraţi de diusul, i moșiile ce are în sud
Slam-Râmnicii, i jumătate din moșia Bragareasca ot. sud. Saac, șepte pogoane vie
în Dealu Buzueni sud. Saac,i a patra parte din moșia Valea-lungă ot. sud. Dâm-

boviţa, i câţi cai va avea, câte oi va avea, câți rîmători va avea, câţi stupi vă avea,
câte vaci va avea, și doi vătăşei de țigani laeşti, câte suilete vorii fi, toate acestea mai

susii numite moșii, mori, vite, acareturi, case, ţigani și dobitoace le dă în zaptul și
stăpânirea, Bisericei dela cișmea, care aceasta carte gisă numitulii Dionisie, căi sai
datii de Mavrogheni la mânile lui, și cu aceasta ai stăpânitii până cândii aii veniti
“ D-lorii numiții boeri de unde se instrăinaseră, iară de atunci încoace, și le-ai luati.
întru a, lorii stăpânire; deci după cercetarea ce făcurămii, aretamii Măriei Tale, că instrăinarea D-lori numițiloră boeri Măgureni, cumii și altorii boeri ce aii pribegitii
atunci în țeră Nemţească, aii fostii numai singurii din pricina silniciiloră, zmâcinăturilori, prădilorii, și a grozavelorii tirănii ce se urma de Mavrogheni atunci, aici
întracestii (memlechet) a prea puternicii Impărăţii, care acestea infocate ur-

mări ale lui, ființa lorii aii fostii destoinică să le facă viqute

şi cunoscute,

nu

numai aici în pământulii țerii, ci şi în toate laturile, iară după ce D-dei celi
atoti puternici ni-ait miluit cu închierea păcii, totii intru aceeași vreme, ni-amit
învredoicitii de ami câștigatii ne mărginită și fericită milă, a pr6 puternicului
Impârată prin pre înaltulit Hatehumaium, spre a fi toţi ertaţi de veri-ce greșală

impotrivă vorit fi făcutit în diastima răsboiului, și toți aceia sa vie fieş-care la,
locurile și la pământurile sale; după aceasta dară nemărginită milă sunt și Dumnealorit numiții boeri Măgureni ertați de greșala ce aii făcută din pricina lui
Mavrogheni, și pentru moşiile şi acareturile D-loră se roagă Măriei Tale spre a
câștiga luminati Hrisovii dela Domneasca Măriei Tale oblâduire, pentru întemeiarea, stăpânirei, și nu lipsimii după luminată poruncă a insciinţa Inălţimi tale.»
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AMoșiile ce aveti D-loră boeri Măgureui, că fiindă
bune și drepte ale Dumnealoră,
li saă fostă luati de Mavrogheni.

A treia parte din moşia Măgureni ot. sad. Prahova. J
umătate din moşia Floreșci sud. Prahova.
.
Moșia Avara sud. Prahova.
.
Jumătate din moșia Dambii, ce-i dice și Buda sud.
Prahova.

O moară

cu două roate în apa Prahovei.

Tigani de Vatră.
|
0 mie stânj. moșie la Sărată ot. sud. Buzeti.
Trei-deci și trei pogoane vic cu casă în sud, Buzeă.

O moșie ce se numesce Marginea, însă de zestre
a soției Dumnealui Sărdariului Constantin.
Jumătate moşia Brăgăreasca ot. sud. Saae.
Șepte pogoane vie în Dâlul Buzeeni ot, sud.
Saac.
Jumătate din moșia Valea lungă, ot. sud. Dâmbo
r. (Cond. 24, fil. 372.
Filaret al Ungro- Plahici, Val. Vornic Scarlat
Grectn, Vel. Vornic. ..
Tel. Vornieiaaau Vel. Logf.ame.
S'ugeresa

Maria

a

Vergulesa

cu Dionisie Fpunenă

ot. z00doh-pighi . pentru

ce-i s'aă.luală de Marrogheni.

Jo

Alecs.

Const.

Moruzi

moşia

Ted,

«Infățișându-se la Divană înaintea Domniei
colae Vergul, unde după cercetarea ce ami făcutiiMele Dionisie Egumenii cu Nice S'aii urmatii făcânduse cunoscutii și bine doveditiişi Domnia Mea, și din celea
mizlocul luării aceştii moşii
dela Nicolae de câtră Mavro

gheni, pentru pricină adevărată de boerie, numin
du-o
cumpăratâre, ami găsită anaforaua pre sfinție
i sale părintelui Mitropolitii şi a
dumnâlor boerilor bună, spre a face Nicolae Vergul
ii zaptii moşia, să o stăpânâscă
cu pace, plătind numai Biserecii zoodoh-pig
hi tal. 150 pentru pomenirea lui,
1195, Septembre 13. (Cod. 24, fia 482).

Pri Iălţate Dome,
«Slugeresa Maria Vergultsa din sud. Buze prin

vechilul soțulă să Nico=
lae Vergulii ai jăluitii Mariei Tale dicândii,
că cu nedreptate luându-se de Mavrogheni o moșie a sa Grabicina din sudi Buzei,
şi dându-o la biserica ot. z00doh-pighi o stăpânesce și acumi Egumenulă
dela numita biserică, şi cere ca pre
cumii ale altora moșii, ce cu asemenea nedrep
tăți se luaseră de Mavrogheni, și
le-aă luată fieș-care în stăpânirea lor, asemenea
să i-se dee și dumn-ei în stăpănire-și acâsta moșie, care e bună și drâptă
a
sa;
cu acăruia jalbă vătavulii de
pahărnicei, din luminată porunea Mării 'Lale
înfăţoşindu-i naintea nstră pe Aicolae soțulă slugeresei cu Dionisie Egumenii
cu ce cuventi stăpâneşce moșia acâstă ajălui ot, zo0dohul-pighi, Pamii intrebati
trei, și răspunsă, că o aii cumperatii
cu însuși banii curioșiei sele, dela jăluitorea
şi dela soțul ei, cu buna voința dumn6-ei prin zapisă și cu drâptă
tocmelă,

cari bani toţi dupa zapis i-ai și numă-
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rată în mâna numitului soțului jăluitârei, și ai primită zapis de vândare iscălitii

- de jăluitârea i de soţul săi, și încredințată cu vrednice mărturii, care zapisă
cerându-i-l să mi-lă arste, respunsă că-lă are trimisi la Țarigrad, dară gice că
este trecutii în condicile Divanului. și de acolo se va vedea, după al căruia
r&spunsă cercetând condicile-li văqumii serisii cu let. 1788 Iulie 3, iscâliti de

jăluitârea i de soțul sii Nicolae și adevăritii de pr sfinția lor: părinții Archirei,
și de dumnâlor veliţii boeri, prin care vinde lui "Dionisie Egumeniă ot. Zoodohulpighi și Disericei de acolo moșia Grabicina ot sud Buzei, stânjeni opt-sute

două-deci și cinci, în tal. o mie șese sute ș6să-deci; în potriva căruia răspunsă
Nicolae soțulii jăluitârei, că pricina acestui zapisit este așia: soția lui şi el voindii
a se cinsti cu cină de boerie, aii provalisitii aici la -Mavrogheni,

că pentru cinulă

de boerie serdari primeşce să afierosâscă la schitul ot Poiana Mărului moșia
Grabicina pentru chivernisala și măngăerea părinţilor călugăraşi ce locuescii acolo,

şi neprimindi atunci Mavroghoni, peste ună anii cândi ai adusă pe toți boerii,
dela Buzeii cu urgie, s'aă pomeniti atunci cu numitul Dionisie viind şi dicându-i
că pentru moșia ce voia în anulii trecuti să o d6 la schitul Poiana Mărului
să-i facă zapisii de vânzare pe numele biserecii ot Zoodohul-Pighi, precum i-ai
făcută și zapisuli ce se ar6tă mai susii, dându-i şi bani tal. done mii, pe
care bani, pe de o parte, i-ai dati Mavrogheni prin mâna numitului Dioni-

sie,

iar

pe

de alta

parte

ai trimisă
pe unii Edeclii

luându-lii cu banii dimpreună, i-aii dată de i-ai numărat

icioglani

la cămară,

al săi

şi

şi drepti

acei bani Lai fâcutii Serdariă, care acâsta, dise, că este sciută şi însuși lui Di-

onisie, iară Dionisie tăgădui qicându, că banii au. fostii chiari at sti, luaţi împrumutii:de la negustori, iară nu ai fostă a lui Mavrogheni, căci banii după ce
i-ai fosti luată Nicolae soţul jăluitârei dela Cuvioşia sa, unde i-ai dati,și
pentru ce i-ati dati? Cuvioșia sa qise, că nu scie; atâta şeie, că spuindu-i Nicolae
atunci că acești bani este să-i d6 lui Mavrogheni pentru cină de boerie, ai:

rugată ca să-i ducă

Cuvioşia sa la Mavrogheni,

după a căruia rugăciune Ma-

vrogheni mustrândulii i-ai qisă, ca să ducă banii înapoi de unde i-ai luati,
fiindii-că acela nu este datorii nimică, și așa după poruncă ai şi urmată de ai
dusă banii înapoi la Nicolae, deci pentru acâstă provlimă a lui Dionisie, cum că

banii aceştia ce i-aii datii atuuci, pre cumpărătârea, aceştii moşii aii fostii chiarii

ai săi împrumutați dela negustori, iară nu a lui Mavrogheni, judecata ai găsită
cu cale, ca Dionisie să încredințeze cu jurământii, pentru care şi ficusemiă pitaciă

judecății către pr6 sfiațitulă Metropoliti, ca să îneredințeze Dionisie cu jurământiă, că acestă provlimă este aşa, care Pitacii cetinduse întru audul lui Dionisie

de față înaintea judecății, dete răspunsulii, că el jurământi nu primesce, după care

rămasă de faţă cunoscutii, că banii ati fosti. alui Mavrogheni

dați cu iconomie,

adecă pre despre o parte s'aii făcutii că-i dă prin Dionisie, câ cumii arii cumpăra
moşia, și pe de altă parte, i-aii luată iarăși elit și Vaii făcutit Sărdariă, care se

înțelege curatii, că moşia i-ati luat-o pre cinii de Boerie, și fiindă-că tote cinu-

rile boerilor

lui Mavrogheni,

cum

şi pecetea lori, prin prea Inalta împărătâscă

poruncă şi hotărire sunt anerisite și stricate, și" Nicolae

soțul jăluitârei aii ră

masii iarăși în starea ce aii fostă întâiii, urmâză, după tâtă dreptatea, ca jăluitârea,.
acesta să-și ia moșia iarăși întru stăpânire-și, iară hotărirea cea desăvârşită rămâne.
la Măria ta— 1793. Sept 2. (Cond. XXIV Fil. 433)
-Filaret Al Ungro-Vlahici, Dumitrache Racoviţă Vel. Ban, Ienache Moruz
„Vel Poru:,' Manolache Vel. Vorn., Nicolae Filipescu Vel. Vornic,
Vel. Logf. Ghica.
e
*
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Cărţi către. arhimandriţii și -egamenii, epilropii dupe la tote ninăstir
ile,
de paregorie,
E

Zemli vlah..... Prea cuvioşilor 'arhimandriți, egumeni și epitropi dupe

Ia tâte
monăstirile și metâcele ot.sud ..... sănătate! De obştie vă facemii
în scire, că avem Domnia mea adevărată înşciințare cu pliroforie desevârșită,
cum că unii din.
cei

r&i îndărătnici farmasoni nelegiuiți și fără de temere de Dumnedeii și
de stăpatriei și împotrivitori la bună oblăduirea, „Domniei şi
la însuși bună-voința prea puternicului deoletului împărăției, ce are pentru
bună
pân, carii sunt vrăjmași

*
odihna raelelor ărei, după celii răii năravul lor, nu lipsesc a scorni
de la sineșă *
minciuni

neadevărate, înti'acâstă vreme și a presăra vorbe în deşert
tezându-se a și serie afară în ţ6ră la sătenii şi Omenii lorii halturi lași norod cuvestiri de |
neadevărate spre

a aduce grijă și spaimă în inimile menilor, ca cu acestea tur-,
burândi odihna și căgând la desnădăjduire, să pricinuiască pagub
ede risipă la
agoniselele loră şi strămutarea caselorii lorii.și odihuei lorii,
spre a putea ei să-

vârși cele diavolesci ele scoposurile și interesele lor şi spre a-i vedea
slăbiți

și
cu trebuință, de' dânșii, lucruri care nu le sufere nici Dumnedeii
şi care ne tulbuză duhul ; ci cât pentru a lor resplătire avem bună nădejde
şi suntem. îucre- '
dințaţi

la dreptatea și judecata marelui „Dumneqeii, că nu vor rămânea
câți urmeză acest fel de netrebnicii spre turburarea neodihaei norodulu toți aceia i obștei,
fără de'

osînda
cuvioşia, vâstră,
ria ce aveți, să
legiuiţiloră, ce

și pedâpsa aceea ce li se cade, după scoposurile- inimei lor.
Iar
ca parte .bisericâscă ce sunteți, să căutaţi fieşce-care după dato'.
nu ascultați nică să vă amestecați la vorbe minciun6se ale ne-:
grijindii numai de cele sufletesci și de ale sfintelo
- mănăstir
rii
i *

iconomii și chiverniseli, să vă faceți fii bisericesci adevăraţi

și credinci

oşi către stăpâni; nici să credeți la havadișuri minciunâse, ce vă
va seriv, ori vreunul din obrazele . părței hisericesci, s6ă vre-unulii din
obrazele părței” mi- .

renesci, pentru ;că Domnia Nostră străjuimi dia și n6ptea paza
și odihnacuvioşiei v6stre și a. tuturor locuitorilor țărei Domniei Mele,
de
care
aveţi!
şi pilde de față vădute, că mai înainte nici dece” 6meni harnici
nu
se
afla
la
Domniede pază la vreme de trebuință, jar Domnia nâstră ţinemă
cu
îndestalare atâţia ostași: numai și numai. pentru paza și odihna ţărei,
versândii haznalele eostre.și osebit și înşine ne trudimi și suntemiicheltuindi și
gata a ne
porni fără de nici

uni pregetă de va fi trebuințăși în scurtă, capulii ne vomii
:
pune și vomii jertfi pentru voi toți, ca un părinte, după cuvântul
ii evangheliei ce
dice: «Păstorulii celă buni sufletul îşi pune pentru oi».
Și nu 'vomiă îngădui
nici viaţa vâstră, nici averile. vstre a se sminti întru nimic! De
aceea dar iarăși
vă scriemi, să nu vă amăgiți după relele -scoposuri ale voitoril
or de răi patriei,
care asemenea urmândii și în cea-l-altă răsmeriță, aii vândută
patria lori și ai
pricinuitii atâta stingere

și răsvrâtire țărei, cari şi-aii luati plata loră de la Dum= :
nedeii; ci făcându-vă închinăciunile vostre eu rugăciuni ferbinte
către milostivuliă '
Dumnegei, să căutaţi

cele sufletesci,
Și avemii nădejde, că prin ajutorulă
ten6lă a Domniei mele, vomii petrece
lico. pisah gpm. — 1788 Ianuarie
27

care se cuvini la datoria cinului vostru.
dumnegeirei sale şi prin multă trudă şi os-.
acâstă vreme fâră de nici o primejdie. 'To(1).
2
”
”

Din erdre ai rămasii ncculese anexele
promise la paginile 65, 17, 81, 83, 96, 98,
107,
127. Să se caute în addenda dela finea volumu
lui.
.
a
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ANEXA LA PAG. 143
La acestă pagină s'a promisii ca anexă documentele ce amit publicatii, în analele
Academiei şi deosebi, în 1839, sub titlu «]/enorii». E de-prisosii a mai publica tote
aceste documente, după ce amii dată în notă, la pagina 143 chiar și documentul
citat la pag. 141.

ANEXA

LA 'PAG. 146

-Dimitrie Fotino publică ună firmanii ală Sultaaulni Abduli Hamidii către
N. Mavrogheni pentru declararea r&sboiului cu Rusia și-l pune cu data 1787

Augustă5. Acesti acti încă se cuvine să fie înregistrată, față cu proclamaţiunea
Beaterinei 1 către Români, ce ami reprodusă: la pagina 'acâsta 146.
Firmanulă bă Sultan A bdulii-Hamidă către Nicolae Vodă lavr ogheni pentru
declararea răsboiului cu Rusia, din anul 1787 Augustă 55,

“ Alesule dintre Domnii nâmului lui Isusă, temelia celor mari din compania
lui Isusii, astă-qi -Voevodii alti Țărei Româneşti "Nicolae Mavrogheni,: pecetlu-

6scă-se sfârșiturile tale cu succesii! După ce va sosi acestii împărătescii semnii

scintă să-ți fie, că așia precumii Ruşii nu sait săturată de fol6sele și câştignrile
ce aii dobânditit în articolii stipulați prin tratatulă de la Kainargi, şi fiindii că
după sfintele fetvale' (capete de legi) trebue să se facă după comună înțelegere
espediţiune, este pregătire ca să iasă sangiac-șerifă, şi chiarii vechiluli înaltă deplinii
împuternicitii, marele consiliarii, cărmuitorii alii lumei, apărătorulii popdrelorii, Epitropulii meii Iusufii- Pașa (a căruia strălucire D-deii sto ție în mulţi ani, și să mărâscă
puterea și fericirea lui !) şi toţi Ogeacliii, rigealurile și alte ordine ale oștirilorii n6stre ; și cu ajutorulii lui D-eii momentulii plecărei lori se va arăta prin împărătesca

“mea rânduială. Așia dar, tu, carele esci Domnulii țărei Românesci, vei înfățișa acestă
împrejurare boierilorii ţărei ca să şeie cu încredițare toţi, că nu se va face nici o 1ovire în drepturile lorii din partea înaltului meii Devletii (21 damare ea generală a burcilorit) şi prin urmare să fie toți statornici în centrulă supunerei, să nu aibă nici o grijă

sii prepusii, și să se sil6scă a, îndeplini ordinele imperiale ; şi fie-căruia să arăţi că

voră fi cu siguranță și pace sub umbra milei mele împerătesci ; și tu, Domnuliă ţărei
Românescă nu lipsi pe lângă aceste a te înțelege cu seraskieruliă Ismailului, deplinii
împuternicită şi înaltă consiliarii și fostulii epitropii cârmaitoriă Ali- Pașa, spre a urma
întocmai după consiliul și ordinulii stii. Prin urmare să dai şi să primesci înștiiu-

țări despre mișcarea dușmanilor,

purtându-te . cu credință şi lucrândii după or-

dinele ce se vor da, raportândi și la Inalta Portă acele ce merită a fi insciinţate,
Drepti ecare s'a și datii acestii ordinii împărăteseii ali mei. - -

"ANEXA LA

PAG.

167.

Strilbiscli a fostă, după intrarea Rușilor în eră, un. personagiii importanti.

“EL a dobândită titlulii de protoereii al. Moldovei, Valahiei și ali Basarabiei. La
pagina n6stră 142 ami amintită că Strilbiscki aretă că a tălmăcităi o corespondență
din rusesce, «pe câtii a fostă puterea sciinţei luă de limbă moldovenescă». Acestă
- necunoscinţă, perfectă de limbă românâscă nu Pa împedicati de a'și face o tipografie
proprie la -Movilăii şi. de a tipări. acolo câte-ra cărți românescă, Aşia avemii de

la el Psaltiria tiparita <întru însuși a sa tipografie în tergulii. Movilăului,

care

este între hotarulii Rusiei şi al Moldoviei, în anulit de la Hristosii 1786 în luna

Iunie 2$ în e. Carteae dedicată împăratului, împărătesei și familiei imperiale,
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ANEXA LA PAG. 163
Dăm în alăturare, după Sultzer, planul
Iaşilori, la intrarea în el a Auştriacilorii. Asemenea planulă Bucurescilor
(1).

ANEXA

LA

PAG, 200

- Ami arătatii pregătirile de răsboiă făcute
de N. Mavrogheni în primele luni
din anulă 1788. Dămit aci locii unei circul
ări, cu care mai mulţi boieri ai lui
“credincioși fură însărcinaţi, în

12 Marte 1788, cu conăcirea și aprovizionarea
03tirilor turco-române din unele judeţe.
Iată acestă carte:
«Fiindii-că pe d-lui cinstiti şi credinciosii boerii
al D-niei mele. ..... lamă
orânduitii atâtii purtători de grijă oștilo
r de la sud...., asupra cărora aă
făcutii D-nia mea Serascher și Bimbașa pe
de la sud... cât şi dinpreună silitori d-lui Hasechi Ibraim Aga și oștilor
și următori pentru lovirea vrăjmaşilor ce se vorii arăta

la părţile locului şi deosebită am dată
D-nia mea porunci
şi povăţuiri pentru locuitorii părții locul
ui, ca pre cei strămutați să-i aducă
la
locurile lor şi să le arâte tutulor de obşte
în ce chip trebue să se porte la
acestă vreme, cum și pentru cei ce se
deșârte să-i dovedescă, să-i prindă și să-ivoră adăpa în cugetele rele și gânduri
trimeţă la D-nia n6stră; iată dar i dăm
acestă a nâstră Domnâscă carte, ca să
aibă t6tă volnieia asupra, ispravnicilor dela
sud.... făcându-le mumbașirlicuni cu
strimtâre pentru împlinirea zacherelelor
şi celor trebuinci6se de conacele și tainu
irile ostașilor, după orânduelile ce sunt
făcute de la Vistieria Domniei mele,
casă le împlinscă tte la vreme, făr de
cusurii, cum şi pentru tâte cele ce este
orând
ascultare cu ajutorul ce va avea trebuință; uiti, să fie următori ispravnicii a da
de care poruncimii Domnia mea, a fi
următori, atâtii la împlinirea a tâte cele
trebuincise, ca să nu fie vre o lipsă de
conacele Ascherliilor câtă și ori cât ajutor
ii va cere numitul boerii ală Domniei
mele, la trehile ce este otânduitii, să
aveţi a'1 asculta și a-i da, căci pe acela
ce
ni va arăta că nu ati fostii următorii și
oră aii făcutii vre un cusurii la împlinirea celor trebuincisse ale Ascherliilor,
sâă că n'aiă dati ajutorii de 6meni harnici, ce i va cere și ajutor la trebile

ce este orânduitii, unulii ca, acela strașnicăx
„Pre ori-care din boerinașii judeţului i va fi
trebuinciosii ali metachirisi la tr6bă şil
va cun6șce de vrednic, să aibă voie a'1 orând
ui şi acel boerinaș să fie supusă şi
următorii. Și celii ce va sluji cu credi
mea, iar pe cei ce nu voră asculta, arențăvoieva câștiga milă şi cinste dela Domnia
sa-i trimiţă în fiare la Domnia mea.»
1788 Mart, 12. (Coa. XVII),
ANEXE

LA

PAG,
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Uni altii apel ală Domnitorului
întârcă în patrie, promițându-le ierta N, Mavrogheni către emigrați, să se rere şi apărare, avemi, din 12 lunie
1788.
a
E
Veţi în Addenda

anexele şi pcutru

paginile din volumi ; 187,

i

190, apoi 205,
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Mavrogheni promite fugariloră despăgubire
suferi,

dâcă

lar asculta

Eacă actul: .

|

dela visterie, de tâte pagubele

să se reîntârcă în ţ6ră,

541

ce ar
:

<Cuvioșilorii egumeni, molitvelorii vâstre protopopi,
boerilorii i boerinașiloră, mazililoră, breslașilorii, neguţăt preoți și diaconi, d-tre
orilorii, orășaniloră, părcălabiloră, sindiilori și tutulorii locuitoriloră țerei,
ce vă aflaţi bejănăriţi, sănă„tate. De obşte vă facemii Domnia Mea, în scire, că
voi vedeţi în țâră câte silinţe și strădanie punemi şi câte cheltuieli vărsămii
pentru paza vâstră de ori-ce
primejdie întâmplătâre ale acestei vremi, ca să nu pătimi
ți nimicii și ca să puteți sta pe la locaşurile vâstre nestrămutaţi. Apoi cu
tote aceste silinţe și cheltuieli
grele, ce facemă Domnia Mea pentru voi, audim că
încă până acumi nu vaţi
întors pe la satele

şi oraşele vâstre, după poruncile
vamii scrisă înti'atitea
rînduri mai nainte şi staţi risipiţi şi bejănăriți, acumi cecând
este vremea a tâtă
strînsu

ra vâstră: de cosit finurile, de strânsulii bucatelorii...
. de care ne mirâmii
pentru ce le faceţi aceste? în vreme când Domnia Mea,
şi pentru rîndul dăjdieloră vamii făcutii mila aceea ce s'a cădutii, cu îndest
ulare, dupe cumi ați vă&dută din hrisovuli

co vamă trimisi şi după cum aţi cunoscutii șin faptă că
de
-atita vreme sunteţi nedăjnici ..... De altă parte iată și porunc
i strașnice ami dati
oștilorii nâstre, ca să nu

vă supere, s6ii să vă facă vre-un răă. Deci iată! cu
ho=:
tărîre vă scriem Domnia Mea acâstă a nâstră domnâscă
carte, ca în sorocii de 10
— 15 gile, mult până la sfirșitulăi acestei luni, toţi
oraşele:şi locurile vâstre, ca să vă apucați de munca săși vă aflaţi pe la satele,
hrana cea trebuinci6să
caselorii v6stre, și de aveţi vre-o temere la întârcerea
vostri despre niscai-va ostaşi, iată Domnia Mea întradinsăi amit orânduiti unii
buluc-bașa, omi de ispravă,
cu milă și cu durere de creștini, care iubesce pe xaiale,
cu 100 de neferi, ca să apere
şi să vă străjuiască, cu carele să vă ajungeţi spre
a vă da neferii trebuincioși
de paza familielori vâstre, pentru întrecere şi venirea
, fără de grijă, ca să vă aşedaţi la locașurile, unde nu veţi avea nicio bântuială, s6ă
pagubă averilor vstre.
lar de se va întîmpla a se păgubi cine-va de către
ostași, Domnia Mea tot paguba aceluia făgăduimii a o pune la loci şi se va
împlini până la una. De care

să aveţi a merge la dregătorie și la isprâvnicii noștri, ca să
arătați paguba vâstră
cu adevără, cu fâiă anume și ispravaicii- însciințându-ne,
nu
veți rămânea păgubași»>
— 1788
. Iunie 12.
(Cod. XVII,

fila 367 verso).

ANEXA LA PAG, 220
Pe când N.

Mavrogheni, în Iulie 1788, își îndrepta atăculii asupra
pasului
Buzăului, Austriacii și boerii haini isbutiai să tragă în partea.
lori
pre
unii
10cuitori. In mai multe
austriacă.

menea

Dămii

casuri găsimi țărani arestaţi de 6menii lui Vodă, ca spioni

aci unii resumată

de acti prin

care Mavrogheni iertâ nisce ase-

spioni ţărani, după rugămintea, satului oră:

Sătenii din

Sălătruc şi din Berislăvesci trămitii la Vodă pre unchiașulă
Ianache Duhotarul din Sălătrucă, să se xoge pentru
liberarea dela închisdre, din
Bucuresci, a lui Niţul Diacon ot Salatrue (Argeșit)
şi a lui Radu Lotreanu din
Berislăvesci, prinși

de ostași în plaiul Loviste şi bănuiță
la cererea țăranilor, pe chezăşia satelorii. — 1788 Iulie 14.de spioni. Vodă îl iertă
(Cod. 17, fila 312).
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ANEXE LA PAG. 229.
Nu numai pre Românii Ardeleni îi îndemnă N. Mavrogheni

ai

se supune,

ci adresă proclamaţiuni și către soldații austriaci, învățându-i a dezerta şi a veni
la el, unde vor ave cinste și câştigi.
e
» - Asemenea proclamaţiuni s'aă trămisii și în 17 Sept. 1788, prin vătașii de

plaiuri din judeţele Dâmboviţa și Argeș. (Cod. N. XVII, fila 324). Vegi în Addenda.

ANEXA

LA PAG. 243

Scurtă dare de smă a faptelor eroice a pre Tăltatului, piosului și
victoriosului Domnitori, ală nostru și Principe ali întregei. Ungno- V lachiei, Domnului
Jon Nicolae Petru Mavrogheni Voirodă.
a
“ Compusă

de pr6 nobilulii și învăţatulii boerii mare

căminară, d-nu Mano-

lache Persiani. Apoi versuă și cuvîntări de laudă culese din alți învăţaţi și im-primate în ordine în imprimeria cea din noii. îoființaţă sub patronagiulii. domnescii,
lângă Isvorulă tămăduirei, la cișmâoa din Bucuresci, de .Nicolae și I6n Lazăr din
Ianina și închinată de ei cu plecăciune prâ ilustrului Domnitorii. In anuli mân-

tuirei 1789, luna Februarie. De Dimitrie. tipografulă (1). (Pagina Fa).

(1) Cărtieică în 80 de. 56 pagine. Ni-amă
profesor Erbiceanu.

servită cu esemplarulă

amicului

nostru

d-nu

jsroăra Rowâsirokă

|

543.

„FLăiov. eur pepe bde cirice v6patoX Aplse,

___mnreuowwy bemins Noipove Nae,

|:

„Ewonâs periei Bporovr cu, GaDEpâr A0ic1,

Vepuande ip măwvelă Xapiri.

„E'ertov autaace Sed coca) exit,
Es TENos Spbpuevov,

TOMaAG EVYuu

i corbulii
: Daciei,:
bunit dintre Principi
mai,i.
„01 Domnitorule Nicolae, celi
pe totii învingă
Tale,
:
virtuțile
prin
'Pu,
acesta hrănia pe profetuli Ilie și pe tine.
i de
Domnulu
grația
cu
Nemţi,
pe
înviusi
ai
arme
muritorulă, precumi prin
şi
aţi
îndelung
ani
susii, Să nu-ţi pese, că D-deii te va mântui, şi a-i să trăesci
2-a).
pag.
versuri
şi
(Marcă
tăi.
scaunulii
vei râmânea până la fine statornicii pe

Domnitoră !
(Pag. 4-a) Pre Inălţatului, pre piosuluă și pre dreptului stăpână al nostru,
Voevodi.
eni
Mavrogh
Nicolae
Ion
i
„a totă Ungro-Vlahia, domnului, domnulu

Văgândii şi noi acumiă,0! pr6' bunele Domnitori, zelulii căldurosii alt inihe Per-"
mei -pr€ nobilului şi invețatului boerii: a marelui căminâră, d-nu Manolac
națiunei
fală
este
care
laude,
ori-cărei
d'usupra
stă
care
'Ta,
a
siani, câtre Înălţime

alii principiloră, precumi și presenta: povestire scurtă
şi subiectul de convorbire
i într'unii
a lui despre faptele Tale cu adevărații eroice, în” care le a istorisiti
ca să
învețați
alți
pe
şi
aţiţatii
a
încât
i,.
adevărati
și
i
modit așia de deșlușiti
|
A
Tale.
nișce servi recunoscători ai Măriei

scrie, și ci fiind
păPe lângă acestea văgânăii, că mulţi iubitori de invetătură,; atâtii dintre susiă
posede
să
dorescii
părți,
alte
din
și
aici
de
străinii
dintre
și:
câtii

mânteni,
n'amii pregedisa scurlă povestire, cu vexsurile' și engomiile (laudele) „dintr'însa,
ii domnescii . .
concursul
cu
ă
inființat
cea
ie,
împrimer
tată a le edită în ndua n6stră

-"
și strălucită al Inălţimei Tale,la sf. şi domnâsca Monastire: Istorulă şi Tămădui
.
lucsosii
gusti
buni
cu
vei, .care s'a clădită mai nainte . de Inălţimea Ta,
eroice
“Tale
faptele
ca
pentru
cărți:
acestei
Multe ne ai îndemnată la editarea
lii care
să se perpelueze, şi pentru fala comună a naţiei. D6că dar, după înțeleptu

atâtă:
a disii: esurdii e bărbatulă, care șar compara gură cu â lui Hercule»,cu cuvoce pupiutile,
i6te
în
vesti
n'ar
care
acela,
mai multă are să fie acuzatii și
cătră
ternică, faptele iubite de -Dumnedeii ale Inăltimei 'Tale, zelulii Tăii arqători
cuvântă
întruni
şi
lipsiţi,
cei
cele divine, Marea Ta și domnâscă milă cătră
d'asutâte vitejiile Inălţimei Tale, făcute în modit minunati. Gloria Ta sburândi
exlimitele
la
până
adjunsăi
a.
(Atricei),
Lybiei
și
Asici
a
pra întregei Europe,
obște
de
faptele
deni
treme ale pământului. Faima obiciunesce a, respândi pretutin
A
folositâre ale eroilorii aleşi, spre a fi admirate.

Graţie lui D-qeii celui de susii,. care a întărită

pusii pe calea cea bună de a.eflectuă acestă

i

cătră toți.

lucrare

neputința

seri6să și

n6stră,

și ne a

fâite dorită de

E

iei
Oferimii dar acestă carte Alteţei Tale, ca ună premiciă al împrimer
Alteţei
a
ă
strălucit
și
ă
nâstre înfiinţate de curând prin protecțiunea domnâsc

Tale,

veseli,

împlorândit

a o primi

cu obicinnita-ţi. bună-voinţă şi a o privi cu ochiă
e
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Iar Ochiulii acela care
o statornicie. neclintită pe
viață îndelungată, împreună
în pace și în mare fericire;

A.

Unectiiă

vede tote, să acorde Inălțimei Tale, aici pe
tronulă Tă&ă celi pr6 strălucită, sănătate
cu 6tă strălucita şi domnâsca casă-a Ta,
iar după ilustra "Ta plecare de pe acesti

pământă,
fericită şi
păzindu-o
pământii,

să-ţi acorde Domnia de susti și fericirea ceea ce remâne pentru totiăi-d'
a-una, Amin.
„AI Inălțim
ei Tale. pre plecați servitori |
Aicolae și- Ion Lazăr, din Lunina.
Către pre nobilulă mare căminari, d-uu Manolache Persiani și
către
recunoscătoruli lectori.
|

Aceluia față de care

(Versuri pe pagina

5-a şi 6-a)

sirenele lui Omer

|

sunt slabe şi musele lui Herodot.

tacă, fiind-că îl invidi6ză, cumiă ași pute să-i împletescit versuri
elegante de laudă,

lipsită fiindi de elocinţa lui Nestor și a lui Demostene?

Mereuniă

și Apolone
trebue să vină pe pământi și să-mi aducă fontâna Hipocrini,
de unde se pot-lua
culori pentru a-lii admira, dar ca să serii nu mă potii lăuda.
Insă. scrii, şi de
îți voii micşora virtuțile în mod cutezătoriă, o facii din înclinare
a, mea și să nu
fiă incomodi. Alergaţi dar o! Muse din Elicon şi încoronați
eroicesce cu lauri:
pe acela care este ic6na nobleţii, pod6ba secolului, pilda tinerilor
, cor6na medicilor ; pe acela care este stilpulii modestiei, colosuli înțelepe
iunei, oglinda celor
însemnați și facla virtuţei ; pe acela, care este regula amiciţiei și deliciul

vorbelor, și
arătaţi, că nu m'amii înşelatii în acâstă a mea descriere. Iacă Saturn
care alrgă cu
figura escelentă a principelui Mavrogheni, şi-lă face capi (superio
ri tuturoră).

Pentru mulțămire și acestuia nu-i e lene ca să întoneze prin versuri
și calităţile
Lui, și neputândi alt-felă fi păstrate pentru venitoră, a vrută
să se
imprime spre a ved6.vitejiile lui Marte Dacicul, ale eroului unică:
Nicolae
Mavrogheni,. Principii și generalii secolului venitoră și câți suut capii
celor
patru
Y6nturi. Și se miră cumii de nu pâte să cânte în imnuri mulţimea
calităților Lul.
Şi ca o albină, înaintâz
sufletului

ă răpede spre livegi şi cu ochi de Lynx caută în păduri
şi culege câte flori sunt de oferitii unui asemenea principe. Acuma
presenta carte
a strălucitei epoce a lui Mavrogheni să se citâscă cu mare
băgare de s6mă. Deci
celă

ce va citi ceva greșeli tipografice, să nu crâdă că ati provenită din
ignoranță.
După cumă nu se pote ca cerulă să fie în tot-d6una fără nori, toti
aşia de grei

este a găsi și o carte fără greșeli. Prin urmare, 0! lectorule,
priimesce acâsta în
modă veselă, şi fiindă sănătosii, 5ă o păstrezi cu mare bucurie,

Matei AMyreon.
—

în
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Adecă :

__0! Cruce a lui Christu!.dă ajutorulă tăi piosului Domnitori Nicolae, ca
să gonâscă oră-ce lucru răi din ţâra întregei Daciiși a Moldovei! a cărora marcă
esci tu, cu unii vulturii și ună capii de boii, între S-ţii I6n și Nicolae. „(In versuri
pe pag. 8-a, cu stampa).
|
o
Precucânture (1)
:
Câtă bucurie nu simte poetuli, când cn bună nemerire, mulţime de vorbe
yinii împrejurulă fantasiei sele, așia că fără ostenâlă pâte compune versuri metrice!
câtii nu se înveselesce laringele săi, ca și cumii ar.respira celii mai uşorși
elasticii aer ală uaei atmostere fSrte limpede, când nu se împrumută
cu stroie
de vorbe și cu diferite şi neînsemnate perifrase nici din dicționare, - nici din cărțile de laudă ale filologilor, ca să cânte virtuțile subiectului, despre care este
vorba! Și câtii de iute nu-i merge condeiulă, când faptele eroice ale. bărbatului
istorisiti îi vină una după alta în minte fără ca să întrebe pe contimpurani, pe
cei: d'imprejură şi pe conviețuitori, ca să i-le descerie una câte: una, de Gre-ce
sunt mari și cunoscute tutulor, și proclamate de toți fără a fi întrebaţi! Ce
plăcere neîntrecută nu încântă “pe -lăudătorii Alexandrilor, Caesarilor, : Caxolilor,- Petrilor, şi alţi atară . scriitori! Insu-și Omer scriindii despre bărbaţii

viteji ai secolului săi sta arătatii așia de mare şi de faimosii, încâtit trecerea atâtoră secole n'a pututii nu numai să-i ștârgă, dar nici chiarii să-i -micgoreze re-

numele, ci din contră, i l'a măritit și-l păstrâză încă în flore şi în vigâre, Cu
“ câtă mai mare renume n'ar fi dobândită. însuși acestii poetii, .celii mai mare și

mai vestită dintre toţi, dâcă subiectulii săi ar fi fostii urmașulii celebrilor Mayrocheno, prea piosuli Domnitori, cel mai curagiosii eroii alii secolului, fala
contimpuranilor săi Romei (neo-greci), şi părintele, şi reazemulii națiunei ? Cu câtă

mai multă nu s'ar fi întinsii ună atare poetă, avândiă înaintea sa unii ocean de
vitejii şi de daruri agradabile lui D-qeii, ca să plutâscă în largi fantasia lui, şi
o câmpie de graţii fârte întinsă
“să percurgă fără a fi atinsă de
cunoscutii, până la ce gradii de
“laudă ale unui eroii, și până la

și în tot-d6una înverdită, pentru ca condeiuli săi
ceva? Atunci în adevării, timpul venitorii, ar fi
glorie potii ajunge faptele cele mari și demne de
ce gradii elocința îngerâscă o pâte ajunge gura și

condeiul unui mare poetii. Bi întm'adevtrii n'ași fi cutezatii să-mi udă condeiulii,
(1) Paginare nouă.in cărtilică cu .No.; 23.
Istoria Româniloră de V, A, Urechid,
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nici să-mi deschidă gura, ca să scrii și să cântit vitejiile. marelui Mavrogheni, ne

putândii esiste nici o comparaţiuue între mărirea acestui -bărbată și ne esperiența

mea; de Gre-ce însă ună începutii necomplectă este trebuinciosii, și ca să dicii
așia neapăratit pentru,
ori-ce perfecționare, amii hotăritii ca să desemnezii, după
putere, ic6na vredoică de admiraţie a marelui Domnitori ali “Daciei, comparând-o
cu marii şi renumiţii eroi ai secolelor trecute, Sperii că acestă poemă deși e fără
artă, nu va fi criticată de lectorii iubitori de.muse, nici respinsă pentru lipsa de

frase și de figuri oratorice, -precumii cei ce prețuescii multii ospăţurile n'ar res-

pinge unii fructii timpurii; ori. câtă de necoptii şi. acruar fi, ambiţionându-se
să-l aibă pe masa lori, ca prâmices. Prin urmare aşia ceva fiindii acâstă poemă,
ei, cu marea lor învățătură şi cu eleganța artistică, să o înfrumuseţeze să admire
“mărirea eroului, să-i divinizeze virtuțile, să-i laude înțelepciunea, să anunţe posterității superioritatea lui faţă de cei-l-alți eroi, să-lă numâscă și ci Jfarrogheni

Dacicul, ca pe unulii din strămoșii sti, vreaii "să: ici : de: veneţianulii: Mavro-

kena, pe care alţii ati numiti Peloponesiacă.. Acesta cucerind Peloponesulă, s'a
făcută demnii de. acestii „titlu după ce a ajutati: Marea Egee, după ce a cuceriti
Manea (provincie în Peloponesii) cea vecinicii în revoltă, după 'ce a liberati Morea (Peloponesul) de revoluționarii Albanezi, iar acela (Ifuzrogheni) după ce a scă:
patit Dacia, care este înaintea ochilor nemților, călcândii trufia acestora, cum să
nu se numâscă Dacicul ?
Să-li numâscă dar cu acestit titlu, care cu drepti se cuvine Alteţei S6le

și cu modul acesta
să dobândâscă

renumele ce aii dobândită “atâţia alți poeţi

cari ai scrisă despre „eroi. Iar mie ertându-mi acâstă lucrare: imperfectă
sănătate.
i
Eu
a
e

e

_.
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(Versuri pe pagina
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Îlustru și faimosi era în Veneţia numele J/arofenilor,

Și cu-atâta îutreceai pe cei-l-alţi
Cei-l-alți planeți. “Poţi în Veneţia

lo -urezii

pentru vitejia lor..

concetățeni ai-lor, cu câtii sârele întrece pe
lui Mavrokeno îi-dasera și prenumele de:

Peloponesiacă, pentru că cucerise Peloponesulii şi-lă smulsese din jugulii sclaviei,
Dâcă elit ar esiste acumă, privindii și admirândă de depaite una câte una calitățile atâtă

de multe

veneraţiunea lui cătră
puternicul Imperatulă
ar sparge urnele și ar
tra că talentele lui âii

ale domnitorului

Vlahiei, activitatea

lui cea fără margine,

cele divine, și perfecta lui credință, sadacatulă cătră pr6
al nostru, iubirea și alipirea lui de Desletul Osmanliilor,
rupe cpigramelecu cari-lii împodobiseră Veneţianii; penfostii odată escelinte și faptele-i ilustre. Acurnii îusă ce

a resărită în Grecia unii altă luceafiră cu multă

mai strălucițori,

virtuți, a îatunecatii lamina aceluia (Peloponesiacului),
precumii lângă s6re se perde lumina lunei.

și mare în

și a îaceputii să se stinjă,
a

„Îndată ce s'a născută Alecsandru cel noii, după figură şi semne părea: curagiosii, și de atunci rudele și străinii prediceait mărirea și virtutea noului Mavrokeno. Apoi în “urma unei vedenii și inspirațiune divină, familiarii ai. gis să
se numâscă: Nicolae, ca și cumii ar îi previdutii victoriile ce le pregătia 'vitejiă
Imi cea fâră de margine. Cumi s'a făcută de oplit-spre-qece ani a începută să
urmărescă pe corsari spre a preserva loculii de pirateriile lor.
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Pe urmă “făcându-se interpretă al flotei, cu .dreptii cuvântii era lXudatii de

tâte lumea. Și însuși gazi Hassan-Pașa vedândi atâta credința, îlii av6 în mare
favâre ca pe unii fiu ali săi proprii. Dar ce n'a făcută elit în acel ciasiă, și
,
câţi nu proclamă icramulă către ei! -..
Atâţia romei (creştini) a scosi elit din gura lui Haron, luptându-se pentru

ei. cu snfletulii şi- cu corpulă.
ai datii -semne de necredinţă,
pe toți câţi apucaseră armele
genuli Psarianilorii (locuitorii

Fiind-că în .resbelulă contra Rusiei mulţi. romei
s'a mâniatit Sultanulii şi a hotăritii să decapiteze.
şi mai cu sâmă se jurase, ca -să estermine.de totii
din insula -Isara), și:pe cei-l-alți necredincioși din

alte localităţi, să-i pedepsâscă aspru înaintea 6menilorii, spre a se da pildă ca
în viitorii nici unii raia să nu îndrăsnâscă să se revolte cu armele în mână. MaYvrogheni cumi află de hotărîrea Sultanului a alergati cu lacrimile în: ochi, ca

să oprâscă
acâstă prăpădenie -a naţiunei şi vărsarea de sânge. <D-qeii să păstreze
în veci pe pnuterniculi stăpânii urmașului . al-Osman, la greşiala raialelorii : sale
să respundă cu amnistia, ca săi proclame pretutindenea,

neresbunarea sa. Este

de : datoria unui rege, ca să facă dreptate amestecată cu milă. Așia, dela începută
și până acumii înaltul

Devlet a arttatii mare adalet faţă de supuși. Iar ei pen-

tru răsplata unei așia de mare bine-facere, să fiii numiti sadică servă al împăTăţiei, să-mi vărsii şi' sângele de va cere trebuință, să facii să se supună puternicului Devletii nemuri;

cari n'aii cunoscuţi nici o dată .idaet; mândrindu-se

pentru locurile lori, ce cu greii potii fi călcate, și dicii că nici o dată unii străină
nu.se.pâte apropia de ei».

|

Ascultândă Sultanul aceste promisiuni, și, cunoscând

|

și, bunele

i

calități

“ale bărbatului, pe toţi i-a iertată și i-a lăsată 'liberi să se ducă glorificândii pe
Domnulii. Pe urmă .Mavroghene, pentra acestă binefacere a serviti necontenit
„cu .tâtă inima sa, făcândii hairaturi în fie-care memlechetă (provincie) şi acâsta

.

- spre mulțămirea înaltului Devletii ; și se onora ca părinte al nâmului, era lăudată
„şi faima lui neștârsă. Cu tâte acestea era neliniştită, până când sa presintatii

unii timpii forte priinciosă pentru supunerea Manei (provincie în sudulii Peloponesului) A trămisii darii scrisori ca să îndemneşi să înduplece pe primaţii din
“Mania, că nu este dreptii ca ei să trăiască nesuperați; legea lui. D-qeiine artă
-curaţii ca fie-care să plătâscă tributii regelui sâi:. «Daţi. lui Caesar co o a lui

Caesar, și lui D-qeii co e a lui D-eii»ne ordonă Christ. Fi aii răspunsi: «Ce

„vrea să qică stăpânitor şi ce caută elii,

pe câtii timpii nimenea până acum nu

„sa urcati la noi? fiind-că castrele nâstre

sunt

zidite de -D-qei şi înconjurate

de stânci rîpâse și de prăpăstii adânci. Din cei ce de la. începntii ai căutatii să

ne biruiască câți aă scăpată dintr'ânşii, ca să anunţe perirea lorii?:5ă ne cău„tămă de trebă și să nu ne pese de nimicit». Mavrogheni vădându că consiliile
„sale: sună în pustii, a începutii cu amenințările. Și înacelașii timpi îi încinge

-pe -uscatii și pe mare, și'i bate necontenitii,
Locnitorii: vădândă

și nare mulţime dintre, ei. om6ră.

că tunurileşi împușcăturile cadii ca ploia, asta nu e glumă,

ali” disii: châi să plătimii și noi tribută,ca și cei-l-alți și să nu păţimii desastre
mai mari». Ati alergati darii cu toţii ca să se închine:1ui, promiţendă cu jură-

„mântii, că nu se vori îmai revolta; de -6re-ce a pututii.să se urce cu ușurință la

Mania, e semnii că D-qeii îlii însoțesce. Și: cu toții, mici și mari, s'aii prosternatii

cerând iertare la cele ce aii greșitii,și că se vorii face sadichi raiale precumii
sunt şi cei-l-alţi din cazalele (judeţele) din. Morea (Peloponnesi). După ce "i-a

consiliatii
.ca să nu mai cuteze:să se opună cu arme în contra regilorii, la unulii
dintre primaţii lori a datii. puterea, făcându-l: Beiii în același timpii; In. modul
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acesta Maniaţii ai cunoscutii D-deii și rege, şi pe Mavrogheni "lă priveaă ca pe

ună altă eroii Achille, care singariă făcuse mai multe vitejii în

'Troada de câti

toți cel-l-alți Greci cu t6tă armata. De aci înainte renumele celii mare a lui
Mavrogheni_se respândia dinti'o ţ6ră întralta. Și toți în comunii îi admiraii marea

vitejie, înțelepciunea, -presența

de spirit și mărinimia. Deci cu drepti

cuvântii

se bucură de respectulii tutulozii; dar tâte acestea nu eraii bine privite de către

cei invidioşi cari în t6te chipurile căutaii să-lii supere, însă n'a pututii nici chiarii

sălă atingă vr'odată, T6tă

speranța

elii o consacrase providenţei lui D-qeă

trăia fără grijă; el dicea: <Decă D-nul D-geulii meii este cu
manii vătămătorii va fi vro dată contra mea ?»,

mine,

şi

care 'duș-

„Pre puternicul și biruitorulii Sultani Hamit-han, în care dreptatea e încarnată,” cunoscând
că nisce dușmani ai împerăţiei.îl persecută, îl face Domnu
plenipotenţiar al Vlahiei, sperândii că statulă. săi în credința bărbatului are
să găsescă unii mare sprijină. Deci în modii gloriosii fiindă proclamat Dom-

*

nitorii al Vlahii, a primită cu zeliă frânele administațiunei. -Și toți admira
marea lui înțelepciune, pietatea cătră D-qeii și nemărginita-i dreptate. Pe cei
demni de milă, îi-miluia în abundanță,

iar pe fari și pe rebeli îi pedepsia aspru.

Călătorii se bucurati de mare. libertate, : și budii locuitori de mare liniște ; așia
că tote mergeail în mare armonieși toți se felicitaii de atâtă fericire. Dar, după

cum dice Solomon,

din deochiare, sâi spre pedepsirea păcateloră, s6it după cum

filosofii caută să ne convingă

cu observaţiunile,
lori : “că ori-ce lucru din lume,

cândă ajunge la culme, ne mai avîndii unde să se urce, se prăvălesce îndată,
Așia de odată a lucitii o scânteie tristă, care s'a aprinsii în resbelii, și a arsă
ori-se speranță că în 'venitorii să mai pâtă remânea cea d'intâiii liniste, resbelulă

fiindi de multă aţitatii de Rusia. Așia dar supușii, cari nu cunoşceaii bine pe
Mavrogheni, s'a întristatii de acâsta, creqândi că Alteța Sa se va obosi de res-

helă îndată ce va începe, și. mai cu seamă prejudecata îi-făceă să crâdă, că duşmanii sunt tari și că vor învinge. Jicea: ună bucătari n'are fiică de oi, și
de loci nu se gândesce ori-cât de multe ar părea că sunt. Ca şi cum ar fi

Ierih6, care a fostii atacată și biruită de Evrei cântândii din trâmbiţele lor.

Că

D-deii se opune celor trufași. Care vre odată, străinii sâii familiară, s'a gânditii

ca s'0 dică acesta? — Armatele

rulii. Vlahiei,

dicândă:

inimice

aii năvălit

cu

cutezanță în înterio-

«Cine se vorii opune și se vorii bate cu noi,

noi îi-închidemii înainte de ce să înțelâgă?

pe

cândă

și aruncândii manifeste ori-pe unde

vomii trece, pe toți supușii lor îi întârcemii cu noi, și ăst-felii fără pericolă vomă

ajunge până la dușmanulii nostru principe, care ne urâsce și ne vomă resbună.»

Dar îudată aii înțelesii, că adevărată e“gicătrea: «alte sunt gîndurile 6menilorii
şi ult-felii dispune D-qeii», “căci aii - fostă prăpădiți cum aii vruti să înainteze
și să cuprindă Câmpu-Lunguli. “A venitii îndată scirea, împreună cu capetele și
cu prisonierii nemți, cari tremuraii de frica ce aă luatii cândii se resboiai, pen-

tra că ei nici că se așteptaii că era să fie așia de cruntii bătuți. După aceste
trofee s'aii trămisii și altele mai multe de la Târgu-Jiii.. Și pe urmă veniai pe
vândă din fie-care bogază (strimtore), și le aştepta la curte ca să facă hazii.
Necontenitii aduceau tunuri, tobe, steguri, selavi și nenumărate pușcă; și dicândii
că aceștea sunt de la Focșani, acelea de la Văleni, cele-l-alte de la Câmpina
și de la Căneni, le aşedai în rândă josti în meidanii, și fie-care aștepta să ia

icramulii.

S'a respănditii vestea

feele lui Vlah-Bei.

Și cândit

la ordui humaiun și fie-care doria să vâdă tro-

vedeai

de departe

că aduceati

sclavi, îndată diceaii,

:
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:

că sciii că sunt d'ai lui Vlah-Bei, pentru că se deprinsesera audindii în fie-care
di, că şi astă-Qi ai adusii sclavi și capete din Vlahia. Și ast-felă îi lXudai marea vitejie şi îi uraii din inimă ori-ce fericire. Afară de acâsta lăudai îlt;fatele

şi IGfile se daii la fie-care regulată și

şi mulțimea de tainate ce le aii oştirile,

în abundanță,
ce aveai,

așia

păreaii

că niminea nu era lipsitii. Ostașii de huzurulă (traii buni)

că se ducii să petrâcă, și nu să se resbodască.

De aceea ori-

unde se ducii îi însoțesce victoria, pentru că și-aii cele necesare și ast-felii nimene nu fuge. Așia vorbeai și felicita pe eroulă neamului, și laudele treceaii
de la unul

la altulii.

Cum

că

la ordie

cele d'ântâiii capete sait trămisii din

Vlahia, toţi și aducă aminte de acâsta. Apoi bună-voința gloriosului Mavroghene
se întinde și în alte părți locuite de altii n6mii. Pe oștirea Nemţo-rușilorii, care

din Bogdania speră să trecă fără pedică în Vlahia, fiindii că a găsitil ușdră întnarea, în Iași, se pregătia să trâcă și dinc6ce, Mavroghene nu o-așteptă să vină
până aici, ci cu armata lui o urmăresce cu impetuositate și o silesce să ia fuga,
Și şi-înavuțesce armata sa cea vitează și victori6să cu mulțime de prăqi și de
prisonieri. Și elii remâne în Bogdania ca oblăduitorii, unde a dobinditi faimă
mare, şi a orânduitii unii Caimacamii, până cândii Devletulă (guvernulii turcescii)
a alesi unii Domnitori, pe care la pusii sub protecţia lui. Și ast-felii s'a ștersă

ruşinea neamului prin serviciile credincise ale Dacilorii lui Mavroghene.

„Dar ce să nareze cine-va și ce să lase din faptele cu cari cărţi întregi ar trepui să se împle,

d6că ar fi narate tâte una câte una multele isbânqi ce sunt cu-

noscute în Rumelia și în Anatolia (Asia mică) până la Bagdat? și toți îi admiră

marele sadacat (miluire). Se miră de pr6 multele cheltueli ce le face și cumil
unii: singurii omii le previne tâte. Spiritulii lui celii neobosită, în același timpit

şi privigherea, toți admiră și laudă ună așia mare geniii. Și însuși marele Gazi-

Sahip Devletii a venitii singurii să se facă lăudătorii ocularii; și lăsândii t6tă ar-

mata în Rusciuk, a trecutii la Bucuresci cu unit micii buluk (trupă). Și vidândi

regula ce domnia, a disii din tâtă inima: „dlah perhuda» că leie (D-deii să-l ducă
la bine) pe Beiulii Vlahiei! Cu ce regulă administrâză una așia de mare mulțime

de askere (6ste)! Oamenii ămblă în t6tă libertatea și fie-care îşi. face în linisce
kiarul.. Provisiunile și tâte cele necesare suntîn abundență, de aceea este bine
vădută de împărată. In hatișerifuri Mavrogheni este Iudatii, şi că nică odată n'âre

'să fie destituitii. Căcă din timpulii lui Hazret-Suleiman (st. Suleima) și până acum
nu s'a, vădutii unii asemenea eroii în înipărăție. Deci ca unii servit forte.credinciosial împărăției să se bucure, până când va trăi, de tronului Vlahii. Pe urmă
îlă îmbrăcă cu gună (blană) şi-lii încinse și cu unit hangiari ce le.duse cu eli
dela ordie (corpi de armată). pentru acestă scop. Și pentru iubirea Domnitorului, la cei d'întâiii arhonți (primaţi) i-a îmbrăcatii cu cavadic; pe alţii i-a îmbrăcati cu benișe, și le-a împănțitii Dani, dândii fie-căruia şi câte unii consilii. Hangiarulă era ornată cu petre preţisse şi-lii trămisese pr puternicul împtratii

pentru serviciile: sâle în actuala
totii statul săi.

o

împrejurare; Beiulii Vlachiei era cunoscută în
Sa

N

a

„Dar trebuia o gură poetică ca a lui Omer, ca să descrie cu cadență tâte
pe întregii, unde fie-care să admire isbîngile eroului și în același timpii să-l

" divinizeze; să înţel6gă deosebirea ce ar fi esistândii între unii

asemenea poemii

lui -Voltaire ce se chiamă 'Henriada, şi între t6te poeşi între Iliada și pomulii
“mele ce numai clocința le-a făcutii să fie celebre fără vre-o causă mare. Atunci
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"VA. Unecană

dâcă s'ar fi sculatii vre-unulii din cei vechi, ca Să se compare, n'arfi putut. Și

însuși Peloponesiaculă celii de aceeași familie pare cu multit inferioră lui Mavrogheni. Căci dâcă ca titlu i s'a dati Peloponesulii, și elii (Mavrogheni) a fosti

mântuitorulă Vlahiei. Chiar și însuși Alexandru de ar fi trăită, n'ar fi îndrăsnitii
să se compare şi el

acuma.”

m

MĂ rogii Alteţei Sâle ca să nu observe

i

Da

greșala mea că ami scrisă, şi să

mă erte. Dar n'amii: făcutii acâsta pentru alt-ceva, decâtit ca să daii ocasiune al-

tora “ca să scrie o istorie elegântă. Precumă fructulii :celit. noii, ori câtă de acru

ar fi, fiind-că apare celii d'întâiii este nostimii la toți ; ast-felii cu mare bunăvoință să primâscă și aceste versuri, ca premices, și să nu ne lipsâscă de. favorulii săi prâ strălucită,
o

|

(FIXE)
Zelrastihă. de același
(Versuri pe pag.

15).

Se vede cumii natura când se zoresce nu pâte să ne arâte vre-ună prodigiă pe sfera pământului. Şi cumii că acestă regulă o păstreză neschimbată pentru fie-care secol, acâsta se scie bine de toți.. Precumii în același timpii cu
-grozavulă Alexandru n'a scosi şi pe vre-unit altulii așia de mare ca elii, totii
ast-felii și acuma fama lui Mavrogheni, eroulii nâmului, a ajausit departe și pe toţă îi chiamă la laudă.: Talentele și isbândile lui sunt cunoscute și admirate
de Devleti. Prin urmare Prinţulii curagiosă, Alexandru celii noii, trebue în comunii să fie numită ca unii piedestalii solidă, ca fală, şi ca singura speranțăa
tuturor principilor vechi și contimporani.
.
o
Altă” alocuțiune a pre Sf. Episcopi a Râmnicului, Domnulă
_ (ân versuri pe pag. 16—17)

Mulţi aii scrisă vieţile

-

Filaret.
|

și istoria eroiloră, dar posteriorilorii:le aii lăsatii

bănuială:. ore adevărate 'să fie cele ce aii compusi, laudele și vitejiile ce le atribue lor? Fiindii-că aii istorisită lucruri
ce le-ati auditii, dar pe cari nu le aă
vEdutii, nică cunoscutii; însă acâstă istorie a gloriosulii nostru Domnitori Marroghene, care este fala n6mului orthodoxă, deși. este scurtă, abia atingându-se de
faptele sale, dar este adevărată, -pr6 populară și de toți cunoscută și dovedită
prin multele trofee. Și poetulii recunoscătorii, ca martorii oculară al lucrurilorii,
face o descriere adevărată a faptelorii celor strălucite ale gloriosului principe,
ale eroului acestui secolii, care a, fostii predestinatii de susi, 'ca să fie Domnitorulă Vlahiei. Prin limbă nu se potit descrie strelucitele-i fapte; toți le proclamă, le adeverescii, le divinizeză și le pr6 laudă. Cu o singură. gură comună
îl botâză de eroii neîaviasii. Il strigă: păriate, îl numescii mântuitorii, căci fap-

tele îl arâtă așia câva. Iu grozavulii foci

al resbelului, elit a procuratii linisce

pentru fie-care. Și bătindii cu bărbăție armia nemțâscă, multă glorie și mare
|
“renume a adausă la tronuli Vlahiei, și prin 'serviciulă săi cel credinciosă
şi
prin mare-i vitejie, o epocă seculară de superioritate a Bogdanilorii.
Și :multe
alte fapte bune a făcuti elii în Vlahia, cari nu sunt scrise în acestă istorie,
unde: abia sunt trecute una sâă două; căci alt-felii ar- trebui să se
compună

,

ÎN

,

a
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cărți întregi. Poetulii credi că e demnii de laudă, și judecii ca unii buni început poemuli țărei;.pe care 'lii. oferă, ca cei doi bani ai vtduvei, protectorului
săi şi dătătorului de graţii. A scris-o pe scurtii ca să arcte preferință, iar, nu
eleganță de stilu. Scurtă este ,poemulii după cantitate; după calitate însă e prea
mare. De

„Alla,

aceea

e demni:
pentru imprimare

mai multii

ca oxi-care

a. prea nobilului avhonă fostă mare comisă d-uă Alexandru

altuli...:.

Calfoglu... .

(în versuri pag. 18—21)

In ocânuli lumei plutindit gândulii mei, e în pericol să se înnece, cum în
actualulit secolii pământulit a dati nascere unui principe, unui eroii teribilii ?. Unii
principe, care s'a făcutii corâna și celoră de acum și celorii ce ai fostă o dată,
care

e înzestratii cu mari talente,

ave unii sufletii

are

credințăşi de virtuţi e împodobită;

curagiosiă, e credinciosii

împiratului,

da-una ; nu socotesce întru nimicit viaţa și avuţia,

care 'lii

stimeză

care

în tot-

nici altii-ceva -asemenea

și

disprețuesce--mârtea. Eli s'a născutit în secolului din urmă numai și numaica
să se facă vârfulii eroiloră celebri şi viteji din vechimeși din timpurile moderne.
Așia pentru credința acâsta a fostii orânduitii. de. D-qeii, precum o dată alesulă
săi David. Și inspirațiunea divină s'a strecuratiă. în inima împăratului, care îndată l'a încoronatii Principe
ală întregei Vlahie, predicatorii ali adevărului şi
judecători 'fârte justă ; și din înălțimea tronului sâii ne învaţă virtutea. In mijloculii fericirei în care trăiaii cu toţii, Rusia din răutatea ei, pornesce resbelu
și se pârtă dușmănesce; In același timpii și pe neașteptate și. .Nemţii ai deschisii. luptă fâră să dea măcarii de veste. De aceea justiţia divină trebuia negreşită să-i lase să se umilâscă. Atunci Principele -Vlahici, ca unii Rigă al Prusiei,
a aşedatii. oștirea în ordine de bătălie, şi indată, spre bucuria generală, înfrânge
de totă pe Nemţi; ori-unde aii scosi capul i-a apucatii ameţela și ai fugiti răi
de totă. Se îngrozesci cumiă unit Romei, întradevirii unii noit Hercule,îi învinge eroicesce. Eli singurii învingătorii pentru întâia 6ră, a făcutit. mare -sgomotă, şi renumele lui a ajunsi să se -audă în întrega Tureie, în Anadoliaşi în
Stambul. Nu a fostii de ajunsă victoria, ce în puţini timpă, și chiară la momentă

a câștigat-o în Vlahia, și pentru care lumea se miră, ci și în Bogdania a-trămisii ună corpii din oștirea birnitâre şi strică şivurile alese ale Nemțilorii, le
i-ai tunuri, mulțime de prisonieri, luptâudu-se cu peptulii spre partea Ocnelor
şi aii pusă în desordine rînduiala inimicilor şi norulii celii desii. Acâstă vitejie
a lui întruni minuti s'a respânditii pretutindenea. Că victoria nu aparţine altuia
ci numai marelui principe. Nu se mulțămesce cu atâta, ci trămite și la Piutii

întru întîmpinarea Hușilor și le dise: «nu mai departe! nu aprâpe de ţâra mea, căci
nu vă potii suferi !> Și ast-felii aii rămasii pe locii și îndată ai începută să se re-

tiagă în Lehia. Nici unulii n'a rămasă, sciindii că Mavrogheni'
Deci bătrâni și tineri, Musulmani şi Romei, cu toţii se miră,
nomie fără vre-o tulburare, tâte mergii de minune? Nu v&
care se miră de acestii principe. Cumi stăpânesce eli nisce
_ meobicănuite,

şi li se face

conducătorii?

Cumi

acesti

domnesce în Vlahia.
cumiă? prin ce ecovorbescii de: Europa
mulțimi nesupuse,

principatii a pusi

în de-

sordine d6u& înfricoşate imperii? Cui să se atribue acâsta? Nu este alt-ceva de

câtii speranța în D-qei. Toţi “Turcii îli glorifică și-lii chiamă mântuitor ali lor,

şi duşmanii

amară plângit, Ei qici,. că cine merge

îi sunt. neputincise.

De

aceea întregii nemuli

contră cu Mavrogheni, armele

și împăratulii otomanilor bine-cu-

se

În

|.

V. A. Uhrciiă

vinteză din inimă pe Domnitorul Vlahiei și părintele comună ală nostru. 'Tâte
acestea s'ail făcutii răpede; dar decă Inptă va continua, vădii cu ochii cumii are
să cucerescă locuri, casire, țări și 6meni arttându-se .mântuitoră comunii. Chiarii
în numele săii (Nicolae) e cuprinsă înțelesul de: victoria poporului. Elii este sprijinulă împărăției, “ali ortodoxiei şi al St. hisericei. Bravo o! principe curagi6se
şi viteze, eroulii secolului nostru, că tu unii singurii esci fala nostră a tutulor.
Să trăesci în mulţi secoli o! tu care esci demnii de cor6nă, Achile ală timpu-

lui actuală.: Cu bine-cuvântarea căldurâsă a divinului sf. de astă-qi Nicolae celii
înspăimântătorii.

-

(FINE)

-Ală alocaţiune a pr&- nobilului arhon fosti mare logofăt
(Versuri pag. 22—27)

domnulă Lin Gianet

|

Când se adresă o alocuțiune principelui Mavrogheni, care este fala secolului actualii, pentru eleganță cuvântulii trebue să aibă în proporțiune vocea omerică. Dar dâcă limba se îndoesce, găsesce în tot-dtuna atâtea. fapte peste măsură

escelente, ca să laude după cum se cuvine și să facă o adevărată descriere. Pre-

numele faimosii de Mavrogheni, care se trage din Veneţia, sub Nicolae celi mai
escelentii între principi, ajunge forte ilustru. Acesti principe prin ordinii divină
și aprobarea împăratului domnesce acumii în modii slăvită în Dacia. De bază are
cultul către D-Qeii, speranța și. credin
. solidă.
ța De aceea biruesce pe inemică

şi reușesce în t6te. Din copilărie a studiati prudenţa, dreptatea, curagiulă şi tem-

peranța,şi pe aceste patru cualități le are din
apărători ali patriei, şi interpreti alii flotei;
nesce cn demnitate în principatuli Dacilor,
este gura lui Christ cea nemincin6să ; fiind-că

cerii ca unii
iar acumă în
până chiarii
are speranță

dar alesii. Eli a fosti
modă splendidii domşi în Moldova. Acesta
în D-qeii, nu scie de

toti
ce “vrea să dică umilință. Tote le raportâză lui D-Qeii și este credinciosi
împăratului, ca unii bunii servitoră ; 'și sacrifică și viaţa când regele ordonă şi e

pr6 zelosii pentru poruncile regelui, și frte bună comandantă ali atâtor oștiri.
La cele d'întâiii servicii se arâtă semnuli lui D-qeii și martori sunt poporele,
„marea Egee, șc6lele și templele sacre; cișmelele, stabilimentele pentru săraci

şi cele-l-alte

stabilimentele pentru orfani și clădirile

publice;

plăţile

lefiloriă

profesorilor
din casa lui proprie, precumă şi ajutârele date şcolarilori; asemenea- și țâra Maniaţilorii (în Peloponesulii de sudă): unde cu expedițiunea-i
înspăimântătâre a pătrunsă în munţii cei prăpăstioși; încărcatii de prăqi, o sub-

jugă de totăși înaintâză în interiorulă munţilorii; și acâstă țeră, ce nici o dată

nu sci€ ce vrea să gică stăpânire și supunere, o alipesce la imperii şii impune
“să plătâscă tributii. De aceea s'a numită interpretă ală flotei, și elă celă d'ân2
tâiu s'a numiti principe prin excelenţă, și este gloria împăratului,
A dversarii"lă
.
“sub-minză, însă în deșertii se muncesc, căci voinţa împăratului este nestrămu-

tată. Inamicii se mișcă, se tulbură; dar faptele lui strigă, D-qeii îlă chiamă.Şi

-din iconomia lui D-geii pentru acâstă anomalie noulii astru (stea) povestesce mân-

“tuirea și arctă datoriile fie-căruia, ca uni lucâfări

comunii.. Și într'o asemenea .

vijelie, furtună şi prea mare tulburare, se trămite ca unii mântuitori comună.
“Și cu pedagogia, și învățătura lui cea înțeleptă devino.unii părinte comuni,
și

îndată insuilă tutulorii frica de D-qeii; şi ai începutii să chiime pe D-qeii,

și

“să mârgă desi pe la biserici și să fie ascultători. Și cu mare veghere și cu
mare

a

|
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răbdare de osteneli îngrijesce di și n6pte. Și a păzită ţra întruni modii admi-

bilă, între doi inimici, aşia că poporulă, întruni timpă așia de anormalii, o duce în
mare linişte, ca şi în timpii de pace. Și ruşinea pricinuită n6mului de către alţii

s'a şters de totă prin faptele ilustre ale lui Mavrogheni și ceea c6 mai nainte

nu esistă;-în timpulă săi a deveniti o mare minune. Pe nenumărați fugari și
ostași desertoră îi întyree regulatii, și toţi fără ca să murmure, se supunii, se întâruă
şi ail frică de mânia lui și-și sacrifică viaţa pentru Mavrogheni, pe care "li divinizeză mulțimea oştirilorii. Obiceiurile streine, gltele nesupuse, prin voinţa divină
le ţine împreună

subjugate, și se opune

cu mare

bărbăţie la ori şi ce atacii.

Intre

doi mari adversari, ușii și Nemţii, principele Mavrogheue cu puterea lui Dumnedei escel6ză și covirșesce prin arme. Și pentru sângele ce vârsă, nu e responsabilă, nu este cli causa pentru acâsta; elii din datorie răspunde Nemţilorii, cari
de la începutii aii pornitii răsboiii; de aceea și justiția divină i-a datii lui vic-

toria; și la Sinaia, și la Văleni, și la Câmpu-Lungii și la Câneui, pretutindenea

i-a bătuti; și ca trofee a adusii prisonieri, desertori, tunuri și multe alte prăţi;
numărulă selaviloră și stâgurilor luate de la Nemţi este prea mare; și cine ar
putea să "i numere? cu grămada îi ducii în răsărită și apusii; și pe lângă acestea
la Focșani trămite o mare 6ste în contra inimicilorii, și de două oriîi pune pe
fugă ; alto părți ale Moldovei, lipsite de protecţiune, le libereză la timpă, și întinde până la Pruti armele biruitâre și câștigă pe deplinii victoria, și pretutin-

deni a devenită faimosti. pentra mulțimea prisonierilori trămiși de eli în tabăra

“imperială, pentru tunuri și puștile luate de la inamici și altele,-Pe lângă acestea a inspirati zeli, vigâre și curagiii, tabărci otomanilor, şi oștirea merge spre
-elă, alârgă pe întrecute în contra Rușiloră și Nemţilori. Pentru tâte aceste
alese și divine calițăţi ale minunatului principe, și spre răsplata strălucită a acestui servii credinciosii, Impă&ratuli celii bună și celii mai puternică dintre toţi, al
cărui stati va fi în secoli și pe care "li fericesce celii de susii neîncetată, care
subjugă pe -inimici, pentru ca numai sub dânsalii să fie națiuni, limbi și popâre,
trămite Hati-Humaiun și face cunoscute .publicului serviciile principelui Mavroghene.
Epigramme de învețatulă d-nă 'Theodoru, profesoră la șeola
Domnescă dela Si. Sava, îcrolegii, și alte diferite, referitore la glorioșii sti părinți
| la patrie și la Supușă.
(Versuri la pag. 28—29)

Sc6lă-te, o! prea fericitule Petre Mavroghene, ca să-ți vegi copilulă Domnii
în Dacia. Şi tu, insulă Paros, desfătâză-te, fiindii patria ilustrului Nicolae, Domnitoruli Ungrovlahilorii.. Străini şi boeri, indigeni şi particulari, bucuraţi-ve fiindcă posedeţi unii asemenea Domnitorii.
=

_

“Alta,

de laudă.

Mausolei și pyramide le-a făcută. Semiramis,

cutii labyrintuli ; iar Nicolae a fâcutii
trofeit luptânduse

contra Germanii,

şi unii Gre-care Dedală a fă-

cișmele şi a ridicată acumă

unii mare

OO

Alla
O! Tu, care esci pod6ha principilorii, să trăescă ani îndelungați și să dea
Domnul

ca să prăpădesci orașele Nemţiei.
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O! Dacie, acestii fruntașii a, veniti la tine, fiindii trămisii de
D-qeii, ca să
facă să dispară lucrurile necuviinci6se
Alle versui carcinice :
Ca din partea

«Domnulii

Țerei.

m'a salvatii prin Înţelepciunea sa».
Din partea

Domnului către

Tera :

«Intradeveră eii ți-amii fostii salvatorii».
Din partea pieţei (comerciului) :

«Piaţa dice: că acestii Domnii mi-a fostii îutradevării mântuitorii».
„Alle versuri Iambice.
|

Acrostihă :

|

Acela care învinge pasiunile și are frică de D-qeii, care este
dotată cu
voință tare și este judecătorii drepti și păzitori ală legilorii;
acela care este
prea înţeleptii și blândă pentru toți, a fostii socotitii de Domnuli
celii de susi
ca să domnâscă după cumii se cuvine asupra piosului poporii
ali Ungro-Vlahi- lorii. Cumii se chiamă şi cine este acela de care vorbescii
? Acrostihulii de aci

“lă aretă deslușitii: Nicolae.

N
NON
NOAON
NOAAAON
NOAAOAAON
NOAAOKOAAON
NOAAONIKOAAON
NOAAOMINIROAAON
NOAAONIKOAAON
NOAOAKOAAON
NOAAOAAON
NOAAAON

NOAON
NON
N
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Discursă de laudă compusă de învățatulă preotă și profesorii, d-nu Dimitrie Zissu .
din Arghirocastru (Albania) și pronunțată în iua nașcerei Domnului.
(în proză la pagina 80—351)

Ne a, venitii sărbătârea misteri6să, strbătâre lumin6să şi îmbucurătdre. Mulţi
înţelepţi theologi, o! pr€ bune Domnitorii, găsindă multe exemple pentru dovedirea, acestui pr6 mare și nepricepută misteri al întrupărei
lui D-doii, n'a pu-

tutăi însă de locii ca să desluşâscă acestă. Uni sofistit a disii, că ferulii înroșită
la focii, deşi a luati din natura și însușirea focului, cu tâie acestea remâne ceea
co a fostii: feri nesucită și neschimbată; toti așia și natura omenâscă fiind
înqeită prin foculit deităţii, a remasii ceea ce a fostii: natura omenâscă, fâră să
se schimbe în substanța deităţii, precumii. nică geitatea nu s'a prefăcutii în natură omenâscă. Esempluli e minunati, dar nu i-convingătorit întru tâte, căci fe-

rulii momentanii fiindă asemenea

focului,

se răcesce iute,

perdându-și căldura;

pe cât timpi unirea misteri6să a D-qeii — omului Iisus n'a fostii nici că se va
putea vre odată despărți în două, de ore-ce amândouă naturile aii fostii substanţe.
Atâtii din acesti esempli, câtii și dîn altele luândii în minte o obscură zugrăvire,
noi credemii în adevării, că fiulă şi cuvântulă lui D-deii în timpurile cele din
urmă, pentru marea lui iubire de 6meni s'a făcută omi, luândă trupii sânti și
fară sămință din pururea fecisră Maria, şi ângerit laudându-lii ati strigatit: «glovie lui D-qeti celui de susii și pe pământit pace, între Gmeni bună învoire».
Cumiă însă şi în ce modă s'a născutii, aceste numai Eli singurii o scie. Lăsândii
acesti mistenii, fiind supra-naturali și nepriceputi, ca să-l esplice aceia cari
se ocupă cu cuvântulii, eii să numescii cu voce tare cele ce se vorbescii şi se
proclamă în gura mare de cătră toți, relativă la Alteța Vâstră. Dar mă găsescii
strimtoratii, neșciindi cu ce laude demne de Alteța Vostră să începi. T6te fap-

tele Tale sunt într adevării mari și eroice şi demne să fie perpetuate în secoli,
Cele-l-alte sunt supuse stricăciunei și uitării, neputând de loci să se opună
timpului care dobâră tste. Unde sunt dar murii Semiramei? unde este Colo-

„suli acela,

sâii l.abyrintulii din

Creta?

Unde

sunt

oraşe

şi case

strălucite?

Tâte acele aii dispărută și s'aii acoperitii cu uitarea. Cu virtutea însă nu merge
aşia : ea trăesce în toți secolii. Spre esemplu, isbânţile Tale mari și în adevării

aceste

eroice din Peloponesii, din Mania și. din alte părţi;

isbindi nu se laudă

până acumii de cătră tote orașele? nu se proclamă neîncetatii de toţi 6menii?
Acelii numerosii poporii, după ce a fostii liberati din multe rele, nu-ţi oferă mii
de mulțămiri,

ochilorii mei am o așia de
putea șterge?
tuită acumă
țile, ca pe o
lori? (D-qei

și mântuitorului

ţie, bine-tăcătorului

de vechile “Tale fapte minunate,

mare

pe

cari

mulțime

toți le

lor? Dar

sciii,

pe

pentru

ce vorbescii

câtii timpii înaintea,

de vitejii pe cari secolii mu le vorii

'Tu, care ca unii altă Alexandru te ai aretatii la noi, nai mânDacia de dușmanii ei Nemţi, pe cari i-ai prăpăditii din tote părțesătură de păienjeni, și” pretutindene ai ridicatii trofee în contra
te a favorizatii ast-feli, ca să te facă să învingă în tote părţile,

fiindii adoinatii cu virtuţi divine și cu adevăratii princiare).
Aceste mari și eroice fapte ale Tale,
aşia, nu se. laudă în toti-d'a-una?

nu

cutreerândii

esci proclamată

tâte lumea,

ca să dicii

de mântuitorii și liberatorii

de câtră toți pioşii de aici, atâtii de cel ce ati în mână administraţiile biserisesci,
câtii şi de boerii primaţi și de totii poporulit?

căci care clericii, petrecândii li-

niștitii într'unii asemenea timpi, nu se bucură adi de cea mai mare bucurie?
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Care boierii nu se înveselesce și elii împreună?

țânii nu se înveselesce și elii, căutâudu-și

fâră

care neguțătorii, sâi cetă-

frică de negoţii și bucurându-se

în libertate de câștigul săi? și cu ună cavântii, trăindi
pacinică, găsindu-se sub ocrotirea acestui eroii admira o viață pr6 fericită și
bilă? Fericiţi sunt dar
cei ce aii avutii norocu
lă

să trăâscă

uni pastorii, care nu esci plătiţi,

sub

Domnia

n'ai dati

Ta.

somnă

Și

într

adevără

ochilori Tei,

«Tu

ca

şi pirotială

pledpelor tale, și repausii tîmpleloriă tale, ca să
vorbescii după David. conservândă turma nebântuită și nevătămată de supărăt
spre păşiunea mântuirei și apa veseliei, «Pastorulii orii Nemţi, și conducându-o
celi buni îşi sacrifică şi sufletulă pentru oile sale» precumi a qisă însuşi
Domnul nostru lisus. Bucură-te
tu dar o! Dacie, şi înveselesce-te în tot-d'a-una,
pentru că ai fostă onorată de

D-qeu

mai

multii

decât tote

ţările,

găsindit pentra tronuli

tă unii ast-felă
de eroii, căruia de aci înainte să-i dai titlulă de
Dacică, pe care Va meritatii
pentru faptele sale, şi toți câţi se îndeletnicescii
cu acestea așia trebue să îl numâscă și ei și să-lti laude în scrierile lor. Şi aici
dicii, că din acestea'a resultată câştigi pentru

tine, nu o trupă de dece mii
nică pog6ne de pământi, ci mulțimi nenumărate dede 'caj, nici aurulii lui Darii,
bărbaţi pioşi, cari își ridică
mânile rugătre cătră stăpânulă,

care astă-qi s'a născutii în peşteră, și se rigă
împreună cu mine pentru . binele Alteţei Tale,
pentru trofee şi victorii neîatrerupte contra inimicilorii, pentru sănttatea-ți veselă,
pentru glorie și
pe tronul
celii ii
înaltă al Ungro-Vlahiei, și pentru viață îndelungată. statornicie
Iar ei mă

voii ruga lui D-qeii și pentuu altele mai multe:

viață,

căruia

după putință

să-i.

pote că este cinc-va în acâstă

veștescii curatii marea filantropie cătră mine
a

Alteţei Tale. Iar acumii ce să dicii? O: Stăpâne,
țatali și pr€ piosulii. Domnitori al nostru, Domnu Regele tutulor, pe pr6 Iaallă In Nicolae Mavroghene,
pe voevodulii Daciei,

pe fala
întăresce-l. pe pr6 slăvitulii
pune la picidrele sale ori-ce
cu prâ-piosa și pr6 luminata

națiunei, pe subiectulii convorvirilorii principilorii,
sei tronii. Imple-i sufetulii de r6ua divină.
Su.
dușmani și adversari, și învrednicesce-l împreu
nă
nosteă Dâmoă, și cu pr luminații și ilustrii Beiza-

dele și cu Domniţele și cu P. 8. $. Mitropolitul
cei credincioși și cu tâta casa lui Domnescă, și cuă și cu Episcopii Și cu servii
renumita țâră, să sărbătorâscă
cu strălucire şi cu glorie nascerea Ta cea mântuitore
a lume, și acumii și în
anulă venitorii, și în mulți ani pr6 fericiţi, și
în
peri6de
aducătâre de bucutie. Amin,
.

„Altă alocuţiune, trămisă prâ nobilului Voerii
și mare căminari, d-nuluă
AManolachi, de către pr& nolilulă Vocri fostă
mare posteluică d-nu Lustaţii din
o
Constantinopole.
(Proză la pagina

35—37)

Servulii săi Bustatinde cutezândi să se subscr
ie împreună servitor, cu curagiit oferă lucrarea sa de tînără Inălţimei, care
stă d'asupra ori-cărei laude, îndemnatiă fiindii la acâsta,. atâtii din

descrieri și tradiţ
de curândii. Și să nu disprețuesci a aranca o ii vechi, câtii și din cele trămise
căntatură veselă către unii amicii,
Și eii servulă și conservulii tăă pironindutra Alteța Sa, ami lăudată zelul celor ce mi mintea la laudele țesute penle-ai scrisă, dar amă înțeleşii că
fermecaţi fiindi
— lucru
i naţurali
— ide faptele s€le vitejesci, și îngrijindă multi
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ca să apropie cuvintele de meriti, aii rămasii multi îndărătă. Și nu-i ciudati
lucru, pentru. că faptele, pentru cari nn se găsesce comparație, cumiă va putea.
vre odată cuventulă ca să descrie asemenea fapte întrunit modi cumi se cade?
Mare a fostă: Pompeii, dar s'a învinsă de Cesare. Cesme a fostă curagiosă şi
a mărită autoritatea găsită. Pyrit a fostă eroică, dar de două oră fiindă .învinsă de Romani, n'a cutezatii pentru a treia 6ră. Inspăimântătorii a fostii Alecsandru,.
dar elii fiindii Grecii, cu Grecii a pornită în contra barbarilor. Pe când
comandantul asemenea unui leă, eroiculă învingători: Domnitorulii nostru, luândii
stăpânirea ca emulaţie a virtuţii, a făcut-o mai ilustră, şi n'a suferită să fie bă-.
tutii de Cesar, ci elii a pusii pe fugă pe Cesar, încât l'a, făcutii să dâe îndărăti
în faţa Ioălțimei sâle, ca să-și încunune venerabilulă capă cu acei laută de biruință
cu cari acela în atâţia secoli se încununa. Și nu precumii: fiulii lui Filip. în ca-.
pulii Grecilor a pornită în contra barbarilor, ci elii (Mavrogheni) cu 'barbaii să

resboiti în contra barbarilor, și ceea ce e mai însemnatit cu puțini din eia bătatii mulţimi nenumărate, nu însă ca Pyrus de două ori, ci și de trei ori, şi de
multe ori a învinsit pe Cesari, îi învinge, și să dea D-deii să-i învingă în tot-

deuna. Și nu este acesta ceva demnii să o admire succesivi toți secolii ? De aceea

şi națiunile Europei s'aii lăsatii de-a diviuiza de aci nainte pe Cesar ali lor, şi ai
îndreptatii și limba și condeiuliiși presa întru lauda celui din urmă după
timpă, dur celui d'întâiă după vitejii dintre eroii Greci, şi ori cărei alte națiuni.
După acâsta aii cunoscutii că deşi Grecii, prin invidia sârtei ai perdutii impe-

riulă, nu însă și virtutea și geniului. De aci Grecia cea bătrână reiatineresce bă-

trâneţa. D.: aci, precumii stelele și luna se întunecă de sârele ce stă d'asupra
pământului, tot așia și laudele acelora multă se întunecă de acesti vit6zii leii. Și
aici lasii să dică alții câți foenici de victorie a semănatii în patria comună, Grecia, și cumi nici marea n'a rămasă fiâră ca să i-a parte la acestea, Unde sunt
acumi mi.le de guri ale oratorilor eleganţi, să culegă grădinile muselor spre a
încununa pe Marţialulă nostru laureati? Unde sunt limbile curgătâre ca unii isvorii, cari să imiteze şi elanurile rîului, spre a lăuda chiarii una singură din vi-

tejiile Alteţei Scle? Unde este melodia elocintă a lui Nestor sei a lui Antinor
frygianulă ca să laude puţinii mulţimea de virtuți înnăscute
ale Alteţei Sâle? Și
credii, că adevării grăescit decă dicii, că cuvântulii meșteșugitii este ca o umbră

- pe lângă faptele vitejesci ale ori-cărui altii eroii;
melodiosii este ca o umbră pe lângă umbra faptelor
nostru. Și ori-care omii cu minte nu se- miră atâta
așia de mari și așia de curagioși resboinici, după

și ori-ce discursă oratoricii și
celui mai curagiosii eroii alti
cumi dea întrecutii pe nisce
cumii esperienţa și timpul o

dovedesciă, câtă se: miră dâcă vre-odată vre-unulă din urmaşi va pute să se apropie de Alteța Sa. Și cele de dincolo de Gadera (Cadix) s'aii vEgută acumii că

potii fi trecute, pe câtit timpii faptele cele mari ale apărătorului nostru comuni
şi respectabilului comandanti în fie-care limbă rtmânii neplutite. Din acestea se
întunecă mintea, se lâgă limba, amorțesce mâna, cade condeiulii. De aceea ne

rugămiă numai, ca până în adânci
riosulii săă scaun domnescii.

bătrânețe să fie fericitii şi neeclintitii pe glo“

Altă laudă a d-nul George, fiulii prea nobilului boeră fostii mare vornică,
d-nu Slătineanu, în versuri icroelegiace. (în limba vechiă, pe pag. 38-39).

Utilitatea n&mului nostru și fala tutuloră câţi. locuescii "pe pământul fericită ali Daciei, belicosule Domnitori Mavrogheni, oracoluli celorii pioși,ai
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răsărită întradevării ca un sâre strălucitorii lucindii prin razele
inimei Tale generse, prin probele prudenţei 'Tale și prin faptele experienţei 'Tale.
Și reputaţia
Ta cea multă lăudată ne spune de nobilitatea:
Ta, de virtuțile străbunilorii Di
şi de înțelepciunea "Ta, de pietatea, viața şi de caracterulă
tăi :celă bunii ; pe
aceste

patru virtuți le face să fie vădute de toți; ne
atâtea fapte ale Tale minunate, și ai fericitii țera prin
Tu ai înființată pentru Muse locuințe măreţe și te-ai
ce iubescii musele. Pentru ac(stă causă Minerva te-a

grăesce de ritejiile și de
îmbelşugata ta cunoscință.
aătatii apărători al celorii
împodobitii cu mare înțe-

lepeiune, Apolone cu domnia și Marte cu victoria. Și acuma Domnia,
care face
gloria bărbaților, şi care într'adevării este o probă pentru 6menii
faimoşi, te-a arătată superiori

i. Bărbăţia ta arât-o să fie mai forte de a lui. Hercule și

a lui
Achille. Tu, prin elocuența și înțelepciunea ta, esci mai bunii decât
Nesterit celit:
dulce vorbitorii, sâii decât Ulysse cel cu multă minte. Ma singurii,
pentru jusii ia

şi inteligența 'Ta, esci fală tutulorii eroilorii; care posedi stăpânirea
Ungro-Vladei — care domnesce tot-d'a-una, a insuflatii fuga Nemţilorii celorii. — Dumne-.
timidi ca
nisce iepuri. Pe aceștia omoriîndu-i cu feruli, şi luându-le armele,
ai rici:atii unii
trofeii gloriosii în Vlahia. Impăratulii otomanilorii cum a augitii de
tite faptele
hiei, diadema și sceptrulii ci domnesciă pe tronuli Daciei. Stăpânu
l,

răsboinice,

câte le-ai îndeplinită în modii gloriosii, cu sulița Ta, ca

dovadă jentru favorea sa, ţi-a trămisă daruri înveselitâre de inimă, promiţându-ți
tot-d'a-una Domnia Daciei, Care dorindu-ți binele “ți vorbesce cu vorbe pentru
înari-

pate. Bravo ţie, Mavroghene, pentru liniscea ce o ţii; nu este altă
bărbatii, nici
va fi, nică are să se mai nască; Tu într'adevării esci celt mai mare
între toţi
Domnitor

ii. 'Tu ai curățitii tronulii Daciei de cei răutăcioși. Fericitii e scaunuli
i
care ţi-a căqutii: o! fruntașule, tu strălucesci și prin fapte şi prin graiă.
Fericiţi
sunt prin urmare locuitorii câți sunt credincioși Alteţei “Pale ! 'Tu
verşi adese-:
ori din îmbelșugatele Tale bunui. Fericitii e prin urmare orașulă, le care
este îm-

podobitii cu legi bune; cu lucrări sfinte, cu esemple de pietate,
cu şipote ce
vârsă apă rece, cu temple superbe, cu case bine construite. Pentru
acâsta, D-dei
care vede inima și rinichii pământenilori,
ţi-a dati t6te câte sunt de doriti,
Tu

esci bunii vorbitorii, ageri la minte și prudenti, și într'adevări esci Justiția
prea faimosi, care escă gloria Daciei,
ani îndelungaţi și fericitii,
încarnată. Să trăesci darii, o! fruntașule

Altă alocuțiune a d-lui Scarlati Slătineanu, [rate cu susă disulii
George.
(în versuri politice pe pagina 40—4:).

|

De-unde să începi, ca să laudii şi să divinizezii pe princip
ele Daciei? Și
câtii ași dori să mi se dăruiască aci o limbă poetică,
oratorică, o limbă plină de
intusiasmii, ca să laudi după cumii se cade calitățile demne
de laudă ale acestui
Domnitori înţelept, ale lui Mavrogheni Nicolae, care
este corâna principilorii,
gloria secolilorii

! Toţi și-aducii aminte celebritatea străbun
sunt lăudate în modă gloriosti. Elă în imperii este ca ilorii săi și talentele lori
și ilustru nu numai în Dacia. Și un leii rugindă de Var o flâre odoriferantă, mare
vedea, se va îmblânqi ;

modestia lui pe toți îi îndreptâză. Elefanţi, pardoși
și cele-l-alte fâre de'li vor
vedea, i se vorii închina, și acesta e o minune. Pe acâsta,
care în imperiii a lucitii ca
aurulit strălucitori și

a luati premii, nâmurile laă admirată
țelepciune, pentru curagiulă și geniulii săii, ca pe unii princippentru marea lui îne excelenti, și mi-
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nunea tutulor, ca ună stilpii alii bisericei și ca plagă celoră nedrepți, ca pe
unii bărbații cu minte multă, cum nu mai este altuli, care întrece pe toți, și
mari şi mici. Ascultaţi-mă dar o! popsre, şi toţi augiți; judecători de pe marginile pământului, învăţaţi și făceţi-vă inţelepţi Pe eroul. Dăciei. cu toții să-lii

lăudaţi, și să v& minunați de isbândile lui.

Că este fârte

drepti și prodigiulă

principilor, uni părinte bine-voitorii și onrea romeiloră (grecilori). Eli nu este
înavuțită cu laude simple, ci este împodobită cu mulţime de virtuţi. Eli a stră&lucită ca ună stilpă de focii în interiorul Devletulni, și tote treburile și pop6- .
rele 'l-aveaii ca p'o oglindă; Eli care a întrecută, prin dreptatea sa, pe toţi

principii din vechime și până aqi. Pe fanarioți i-a arătatii multii rușinați şi micșorați întru câtă privesce administraţia sa ; și acesta pentru că ei — fanarioți—

aveaii în tot-d'a-una conductori și sfetnici, cară îi coasiliaii ca pe nisce servitori;
pe câti timpi prea înălțatulă și curagiosulii nostru Domnitori nu priimesce soţi
şi este tot-d'a-una vigurosii. Pe acestii principe prea luminată m'amiă pusi: eii

ca săl istorisescii.

Bucurie şi frică în același timpii am în inima mea pentru

că mamnii învrednicită să'i nareză faptele ; și cumii amii cutezatii eii ca sălii laudă,
cu tâte că sciamit că nu voiii putea, ajunge acolo, adecă să laudii precumii se
cade cualităţile naturale ale unui principe înţeleptii, pe acela care convorbia

adesea cu Sultanuli și cu marele

vizir.

Nici. ună

altit domnitorii

ca elii, pentru că nici unulă n'a avută înțelepciunea
nervei (adecă înțelepciunea) este care statornicesce faima
glorios. De aceea prea puternica împirăție Domnia Lui
Toţi Domnitorii câţi aii fostii, pe Inălţimea Lui trebue

n'a ajunsi

lui. Harulii (darul) Miși ridică numele în modii
a onorat-o cu trei tuiuri,
sto declare cu multi su-

peri6ră lori. De înălțimea Lui tremură și mici şi mari, chiar și Turcii îlă respectă. Autoritatea lui se întinde peste țărmurile Dunărei și în Vlaho-Bogdania.
Mulţi înţelepţi l'aii comparatii cu cei mai renumiţi -eroi vechi și. moderni. Eli
este

protecțiunea

supușiloră

săi şi epistatuli

celi

mai bună ali însemnatului

stati ali Vlahiei. Inţelepţii și 6menii de sciință Vadmiră și staii cu gurile căscate, şi toți îlii numescii

oceanii

ali

inteligenței. Nici unii alti consiliarii mai

bunii decâţii Eli nu s'a argtatii vre-odată la Divanii: Ascunde și întunecă pe
toți cei-l-alți, precumă s6rele cu lumina lui întrece pe stele. Eli ca rosa o0do-

riferantă pe lângă cele-l-alte flori, împodobită cu virtuţi și fără pasiuni ; cu prudență, cu înțelepciune, şi cu inteligență. Ar fi trebuitii să' trăiască Omer ca să
ni-l presinte și să ni-lii zugrăvâscă cu tote virtuțile sâle. Puneţi-vă dar în minte

multe daruri ale acestui principe și eroii minunâtii. Și cu toți să ne rugămii lui
D-qeii să-i d6e fericire, viaţă lungă și sănătate deplină, Eli a întrebuințatii da-

vuli lui D-deii, adecă Domnia, la facere de judecăţi drepte. De aceea judecătovulă celii dreptii și stăpânulii tutulor Va făcută să se arte superior armelor nemțesci. Și înșiși Nemţii îli proclamă de învingător, și nu poti să nege acâsta şi
se înspăimântă de numele Lui. Vădendi atâtea trofee, triumfă, voinicii cu drepti
cuvântii se miră de atâtea isbândi. De sigură, că fainia ilustră a Lui a ajunsi
până la Orient şi în Apusă, şi principele Vlabiei, Domnitovulii . celii mai buni,
trebue să fie admiratii în secolii venitori. Și-Li rogi să-mi primâscă acesti dar

simplu, ca, cel mai bine voitorii nouă din toți Domnitori. Și unit Șahii alt Persiei, când i s'a. oferiti apă nu primi numai simplu acestă bâutură, ci și ardârea

cu care i-se oferi; și Domnulii nostru Crist să te învrednicâscă să fii în tot-A6-

una protector și liberator al nostru.

(FINE)

|
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Serisore a Jitropolitului Myrton și versurile sale,
(în proză pe pagina 44—47)

„Pe

d-vâstr

ă arhon căminarii, sărutându-vă cu doră, în numele
Sf. Spirită
„V& bine-cuvăntezii. Sciindii că la ofrande
-și sacrificii să cercetâză inima, iar nu
„Ceea ce se oferă, amii

cutezatii să vă oferii versurile neesperienței mele, ca să
le
dați sufletă cu protecțiunea d-vâstre, îndreptânai greşeli
le mele, de o veţi găsi
de cuviință. Și sciindă d-vostră, că nu din tâte vinele pământ
ului ese aură, nu
Xă veţi supăra pentru uriciunea lori; iar dâcă iarăși
pentru bunulă mei norocii,
VE .ar plăcea vre unii vers, totii vă voiă f recunoscătorii
ca și cumii mi-aţi fi
împrumutată culorile versurilorii experienței d-vâstre
şi trebuia ca radele să se
întârcă iarăși în propriul lor globi. Veţi priimi dar
întâi versuri” ale mele și cele de a doua, informându-măcu sinceritate şi cele de
tot-de-odată cum aveți
să împliniţi lipsele. Deci neîndoindu-mă că bunătatea
d-vâstre va priimi cu nobilitate cererea dorinţei mele, remânii,
ae
“AL d-vâstre de totii supusi și căldurosă întru Christo
s bine-cuvântatorii
Matheiu, Hitropolituli My reon.
„(tersuri),

|

De-ași avâ pe Omer ca inimă a mea, pe Eurepi
de ca mână, pe -Pindar ca
condeiă și pe Archimede ca minte, m'ași sfii ca,
să-mi mişcii buzele, și cu atâti
„mai multă să pronunţe o compunere a: mea. Intr'adevără
unui Alexandru trebue
Apolo și nimeni altulii să nu vorbâscă- chiar de
ar fi Solon. Ei, care n'amă idee
de practică și. teorie şi sunt de totii incapabilă
pentru o simplă esplicațiune,
cumii vreaă să plutescă în Os6nă și să călătorescii
pe josă în marea Caspică? |
Dar cu tote acestea, preferi să-mi d6 titlulăi de
ignorant mai bine, de câtii să
trecă de nerecunoscătorii, Şi vinii precumit odată
copiii Ebreilor, și precumi iaTăși copii Romanilor veniati la Titu, ca să oferit
cei doi'bani ai văduvei, salvutorului, protectorului și liberatorului Daciei, ca ună
şi ca un slabi semnii, aceluia, care este admiraţiunea dari a umilitei mele minte,
lumei. Surdă și nesimțitor
„trebue să fie acela, care nu laudă pe câtă pâte
pe Hercule sâii pe Achile. In istorii vedemii, că Anibale și Scipione eraii cei d'intâi
ă pentru stratagemele lor,
Dar și ei de ar existe în secolulii curgătorii, că înșiși
era să-i pună corâna. Căci
cine din generalii Greciși Romani, și din genera
lii Europeni, pote să guverneze
nemuri nesupuse și să

trămită împăratului nenumă
prisonieri? “Cine pote să
„guverneze atâtea oștiri şi să vadă atâtea judecăţi rați
ce se ivescii? Care, cu tâte că
are atâtea griji de resbele și de guvernare, totuși caută
și de biserică. Ar trebui
ca Urania.și Melpomene să serie faptele eroice
ale lui Mavrogheni, precumă și
mărirea, progresulă,.şi credința Lui către D-deii. Pentru
că ce mat nainte? ce
mai în urmă să începii?. nu

sciii, nici potii să laudii după cumii merită. Credin
ţa
a dat-o lui D-qeă, iar supunerea sa a dat-o
regelui (sultanului) cu totii sufietulă stă, și amândoi i-ati datii darari. D-deii i-a
dată sănătate şi copii buni, iar
„Sultanul : Domnia Dacilor, Europenii fără
să vrea îlă laudă şi-l admiră pentru
sadacatulă lui. Și ună adversari seie şi nu
Nu Vrea să o acopere cu tăcerea. Ami augitiăascunde virtutea, pe care admirândă
că feldmareşalii Europei serii în
sigiliulii loră în diferite moduri, Unul scrie
că cvirtutea singură este nobilitate» ;
şi enu numai cu arme», sigileză cel-l-a

ltii. Elii, fără ca să se laude, le scrisese de

Îstonra Româxionă
multi

în inima

sa;

cumii

să nu

sciit dar,

-

când vădii

mată

|
mișcări

5GL

eroice, stra=

tegii, victorii şi altele? Lasii la. o parte laudele musulnanilor, căci Lui le-ati
aflati până chiară și nemurile Brahmanilor. Care din principii de acumii și vechi
avea intrarea neoprită (la sultan) afară de el singurii? Intradevării provedința
divină îl păstrase și-l predestinase pentru acesti -timpii. Să pornâscă în răsboii, să învingă prin moduri ce nu se poti spune şi în același timpi să guver-

neze atâtea n6muri de 6meni. Și dâcă cine-va se va gândi bine, acâsta

putere omenâscă,

ci divină. Cine dar nu-lii numesce

unii noii Perseii, și

nu este
prevă-

dător neadormitii, ca unii altă -Ulyse? Și cine nu face versuri din t6tă inima lui,
alii cărora echo să-lii audă și cei din cel-l-alti semi-globit? 'Toţi cu căldură se

rOgă celuia care a venitii pentru noi, care s'a născutii în peșteră dela Betleem și
a fostii înfâșatii în iesle de cai, D-lui lisus Christ, care apoi a fostii tăiatii împrejuri, și pe urmă botezatii de I6n, și care pe omulii mortii l'a ridicati susă:
să trăiască în ani mulți, fericitii și norocosi, ca să caute de noi, ea unii părinte.
Primiţi sacrifieinlii nesângerati ali sufletului meit ca, o ecatombă și dobândă a

tăcerei mele. Să trăiţi mulţi ani în veselie și să sărbătoriţi cu credință nascerea

divină,

-

(FIXE)

Laudă către înfelipta, puternica și Sublima
”

(în

Portă a Olomanilor

vessură sapfice pe paginile două ultime)

Pleoapele ochilori Curţei Otomanilor s'aii uitati dreptă și neclipitii cândii
a vrutii să resplătscă vitejiile, credința și faptele Domnitorului nostru, pentru
ca și alții să-lii imiteze. Dare-ar D-qeii ca (Sublima Portă) să fie pentru tot-d'auna
forte puternică, neclintită şi solidă, și în tot-d'a-una răsplătindii înțelepțesce pe

toți virtuoşii!

„Laudă. și rugăciune către prea Înălfatulă nostru Domnitori.
”

(în

versuri

iambice).

O! celii mai bunii dintre bitrbați, Nicolae, principe ali Ungro-Vlahilor,

și

fala nemului grecescii, D-deii să te ţie constantii în ani îndelungați, și să-ți în-

tinci mâna tutulor câţi ţi-o vorit cere, fiindii ajutatorii statornicii al n6mului
nostru. Credinţa și virtutea ta, încredințeză pe Stăpânii noştrii (Turcii) despre

credința neclintită a supușilor lor, consângenii cu tine. Lasii la uă parte binefacerile Tale întinse ca nisce rade asupra naţiunei nostre și suntemii rugătonă
către D-deii pentru fericirea Ta,

e

(FINE)
De Dionisie, Egumenulă

St. și Domnescei Monastivi : Isvorul tâmiduirei, .
( Versuri]

Natura și Sârta ai pusti termină pe orizontulii acestei sfere, și stait liniștite.
N'ai să ne mai sedtă vre-unii altii eroii atâtii de curagiosii, de strategu şi de

vârtosii.

Și acumii ca și mai

nainte nu vorii mai

secoli nu vorii avea asemenea portrete
Istoria Româniloră de V, A. Urechiă,

.

avea nici o fiilotimie. Mulţi

și ast-felii de lumini. Și cinese îndoesce,
i

.

Tom, III, 33%

.

.
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bă

să vină singură şi îndată se va încredința v&dândă zelulă, osperiența, prudenţa,
ordinea și Dărbăţia ce sunt în vig6re numai la mavroghene, gloriosulii mareșali
al gintei romeiloră (Grecilorii), și are să admire pe marele Domni al
Vlahiei,

care este frica și spaima

Germaniei.

Pentru mulți

secoli Eli va fi gloria na-

țiunei și de principi va fi considerat ca un altii munte Atlas. 'Tu dar,
o! faimă,
proclamă-lii, și tu, o! invidie, laudă-lă şi sfărâmă-ți săgețile.

(FIXE)
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Mavrogheni pe de oparte stăruia și el la Choiseul pentru pace,
cu seriîn irna 1788/89, și pe de alta fie tot ce pat. să “și” împlin6scă
golurile în șirurile armatei și să reînsuflețescă partizanii ce nai afla în
ţ6ră.
Anulii
1789 îli începu -Mavrogheni cu exibițiunea unui tabelă cu colori
— lucrati de zu- ,
gravulii Gregorie,— în care tabloii artistul represintă pe Domnitori
salntatii de țsră,
de poporii și de școlari. El împarte daruri la cei cari s'ată luptată,
s6ă sunt hotăriţi a se lupta pentru ţ6ră.
o
N

"So,

Dar nu î6tă țâra era de părerea pictorelui. Bandele de voluntari
ante-turcesci se înmulțini. In județul Vălcea a fostă chiarii bătaie contra
unori
asemenea
bande:

Cinsiiţilori D-ni Seraschieri & (formula),
<larăși vă însciințăm, că vre-o 300 de voluntiri eșindă în judeţu
l Valcea
până la Olănesci, cu socotâlă să lovâscă Râmniculii, pe cari
întâmpinânduii ostașii noştri ce se aflaii în partea locului și scriindii ai noștri la
Romnicii de leai mai mers și alții îndată, a lovit forte răă pe acei voluntir
i, pe cari înfrângându'i, mulți aii prinsi vii și ai omoritii, care se aducă aici la
scaunul Domnici mele. Pentru care nu lipsimă a vesti şi D-tre & (formul
a). — 1789, Martie 7. (Cod. XVII, fila 346).
Da
Cu sosirea primăverei răshoiulii av6 să is o înăsprire mare,
Austria și Rusia
sunt decise a'lii activa energic.
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Planurile de resbelă ce anexămii sunt— cele mat. multe

— originale, manuscrise. O parte însemnată din ele le am aflati în archiva
Academiei româce, iar
câte-va sunt reproduse după stampe din cartea < Versuc
h einer Kriegs-Geschichte
des Grafen Alex, Suworow Rininikski» (Gotha 1795), din
<Ausfiirliche Geschichte
des IKrieges zwischen Russland, Oesterreich und der
Târkey,» (Wien 1791), ete.
Avemii de a mulțăm
i Domnului generalii Fălcoyanu șetalii
pentru înlesnirea reproducerei acestor planuri, în atelier Statului Major român,
ele armatei,

en

G&.
C
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«Prinz Coburg erhielt das Grosskreuz des Maria-Theresien-Ordens, und Suworow ein sehr gnădiges Schreiben des Kaisers Joseph, init einer reichen Dose

begleitet, auf welchei

des IKaisers Namenszug;

der Brief, im Original

deutsch,

war folgenden Inhalts :
«eh habe, Herr General en Chef! Inr Schreiben, mit ausnehmendem Vergniizen empfangeu, und den glorreichen Sieg, welchen aie unter Ihrem Iommando stehenden Truppen Ihro Kaiserlichen Majestăt, vereinigt mit den Meinigen
unter dem Prinz Coburg, bey Foxhani erfochten haben, daraus erseha. Prinz Coburg kann Dero einsichtsvollen und tapfern Beystand, so wie jenen Ihres ganzen
RNorps nicht genug anrihmen, wofiir ich Ihnen ganz besonders verbunden bin.
Ich ersuche Sie auch dem kommandirenden General-Feldmarsehall
Fiirsten Potemkin
'Tauritschewski, în meinem Namen fiir die Ihnen aufetragene so eifrige Beytretung
meine Daukbarkeit m erkennen zu geben. Ich w iinschte nur mehrere Gelegenheit,
wo ich meine ausnehmende Bundesgenossen-'reue und werkthătige Unterstiitzung
Ihver Kaiserlichen Majestăt, Deweisen kdante. Derweilen verbleiben Sie, Hair
General en Chef, meiner vollkommenen Achtung, welche die von hnen schon
mehreremals bewiesene Heldenthaten verdienen, ganz versichert.
Laxenburg,

den 13. August

1799.

Joseph.»

(1)

“Folgendes sind die Schreiben Sr. Majestit des rămischen Kaisers und der
russischen IKaiserin an den Grafen;
dem Russischen iibersetzt :
«Heyrr

General

en

ersteres in deutscher Sprache, letzteres aus

Chef!

«Wie vergniiglich mir die Nachricht des am Rymnikflusse den 21/22, September iiber den Grossvezier erfochtenen Sieges war, werden Sie selbst leicht
beurtheilen. Ich erkenne "in voller Maasse, dass ich selben vorziiglich Ihrer so
geschwinden Anschliessung an das Norps des Prinzen Coburg sowohl, als Ihrer
“persânlichen Tapferkeit und dem Heldenmuth der. unter Ihrem Kommando stehenden Truppen' Sr. Majestăt zu verdanken habe.
Empfangen Sie also, zum itentlichen Zeichen meiner Erkenntlichkeit, das
- hierbeyliegende Reichsgrafen-Diplom. Ich wiinseche, dass Ihre Familie sich dadurch dieses glorreichen 'Tages auf. bestindige Zeiten erinnern mâge, und ich.
"zweille nicht, dass Inro Kaisealiche Majestăt aus Freundschaft gegen mich, und
aus billiger w ohigewogenheit gegen Sie, Herr General en Chef, gestatten werde,
„ dieses Diplom anzunehmen und davon Gebraueh machen zu diurfen.. Seyn Sie

iibrigens versichert, dass ich mit aller -Hochschiitzung bin .

Iar wohlafiektionirter
Wien, den 9. Oktob. 1789.
<Unserm

Joseph.»

General en Chef Grafen Siutorow Ri anis ATI

The besonderer Eifer, den Sie în Ihrem vieljihrigen Dienste bonviesen haben,
(1) Din

„Versuch einer Rriegszesehichite des Grafen Alex, Suworoy,

Tom. II, pag. 103,
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und Piinktlichkeit în der Ausfiihrung

der -Auftră

ze des Oberbefehishabers, Ihr Fleiss, “Kihnheit und ausserordentliche
Geschicklichkeit, die
Sie besonders beym Angrilt der vom Girossvezier angefii
hrten zahlreichen tirkischen Armee den 11/25. Septemb. beym Flusse Rymoik. gezeigt
haben, wo Sie
mit” unsern 'Trappen und mit dem Korps unsers Bundes
genossen, Sr. Majestiăt
des rămischen Kaisers, unter. dem Kommando des Priuzeu
von Sachsen-Coburg,

einen vălligen Sieg iiber

die Feinde erhalten

haben; machen Sie

sic
. unserer
h
besonderen Kaiserlichen Wobhlgewogenheit wiirdig. Um dies
zu erkennen zu geben,
begnadigen «und ernennen wir Sie nach der Finrichtung
unsers Kriegsordens des heil. Georgs zum Ritter dieses Ordens vom grossen hreuze
der ersten Klasse,
und befehlen Ihnen, die hier mitgeschickten Ordenszeichen
anzulegen.
St.-Petersburg, den 18. Oktob. 1789,
Katharina.»
«ein gnădiger Herr

Graf Alexander Yasiloitsch,
Ihre Unerschrockenheit und Geschicklichkeit in Anfiihrung
der Armee, die
Sie “bey der Schlacht am Flusse Rymnik bewiesen haben,
wo Sie einen vollen
Sieg iiber den Grossvezier davon getragen, geben Îhnen
das Recht zur Erlangung

des Kriegsordens des heil. Gieorgs von” der ersten Klasse,
Se. Kaiserliche Majestit hat geruht Ihrem Verdienst
wiederfahren zu, lassen. Mit einem besondern Vergniigen iibersediese Gerechtigkeit
Gnadenbrief Sr. Iaiserlichen Majestit mit dem Ordenszeichende ich Ihnen den
n, und sehe den
brennenden Eifer zum voraus, mit welchem Ewr. Erlauc
hten nach neuen Thaten
im Dienst Sr. Kaiserlichen Majestăt ringen werden. Seyn
Sie von der wahren
Hochachtung

und aufrichtigen Ergebenheit iiberzeugt, mit welcher
ich die Ehre
habe zu seyn, Ewr.. Erlauchten
ganz gehorsamer Diener
Piirst Potemhiu Tauritscheushy.»
1m Lager bey
Bender,

den 3,ş, Novemb.

1789.
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Scrisurea Iimperătesci Ecaterina:

«So eben erhalt ich Euer Liebden Schreiben durch den
Rittmeister Hartelmiiller. Ich lasse Sie selbst beurtheilen, wie sehr diese
so vortheilhafte als glorreiche noch mehr aber so ganz unerwartete Nachricht Mir
Verniigen verursacht hat,
und kann ich Euer Liebden nicht genug Meine Erkenn
tlichkeit an Tag legen.
Der glickliche Erfolg dieser muthvollen Unternehmung
ibersteigt fârwahr alles,
was man sich hâtte versprechen kânnen; und ersuche
Îch Euer Liebden, das hier
beigeschlossene Kleine Merkmal (das Feldmarschalispate
nt) Meiner innigsten 7u-

friedenheit, nach seinem wahren Werth aufzunehmen.»

Die russische Iaiserin schickte unserm Helden cinen
mit Diamanten besezten
goldenen Degen, dessen Werth auf 36,000 Rubel
geschăzt wird, mit folgendem

Handschreiben begleitet:

«Mein Hr. Feldmarschall Prinz

|

|

von Sachsen-Koburg!

Ich habe mit Vergniigen die ausgezeichnete.
Art vernommen, mit der Se, Majestit der Kaiser den

Isronra Româxionă
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neuen Dienst belohute, den Sie der gemeinschaftlichen Sache durch! den wichtigen

Sieg leisteten, velchen Sie, vereinigt mit meinem General Gr. von Souwarow
Rimniskoy, iiber das durch den Grosvezier selbst angefiihrte ottomanische Heer
exfochten haben: Um ihnen Beweise meiner Theilnehmung za geben, schicke ich
- Ihnen beiliegenden Degen, den ich als ein 7eichen meiner Achtuug und meines
Wohlwollens anzunehmen bitte. Mâchte er in Ihren Hinden immer als ein Werkzeug dienen, um auf der Bahn die Sie bisher mit so vielem Ruhme durchlaufen
siud, neue Lorbeer za pfliicken! — Ich bitte Gott, dass er Sie Herr Feldmar-

schall Prinz von Koburg, in seinen heiligen: Schutz nehme.>
Ihre wohl aftektionirte

Hatharina,

ANEXA LA PAG, 271
Den I6Gten Iuly fiihrte der Herr Vorpostenkommandant beym Rothenthurme :
Passe, Oberstwachtmeister Graf Wlelhorsky von Toskana Husaren, einverstăndlich
mit dem Hrn. Komrnandanten des Volontărskorps, Oberstwachtmeister von Klein,
eine Patrouille in das feindliche Gebiet, în die sogenannte Pripora. Als sie sich
dieser Gegend niiherten, erhielten sie von einen Kundschafter die Nachricht, dass

sich der Feind in Suits befinde. Sogleich entschlossen sie sich, den Feind zu îiber-

fallen,. marschirten die ganze Nacht und langten mit Anbruch des Tags dort an.
Bey der Kirche des Ortes stand eine feindliche Wache, auf die unsere Infanterie
zuerst stiess. Die Wache wollte sich durch eine schlennige Plucht in die Kirche
vetten ; aber auch dahin wurde sie von den Unsrigen vertolgt und todtgeschossen.

Dadureh wurde der iibrige feindliche Haufen, der im Dorte lag, und

iiber 200

Mann stark war, allarmirt, Muthig grifien inn die. Uasrigen an und zwangen ihn,
nach einigem Widerstande, iiber Hals und Kopf die Flucht zu ergreifen. Die Ka- vallerie verfolgte die Fliichtigen, deren so viele, als ovreicht werden konnten, theils
niedergehauen, theils genommen wurden. Uiber 50 blieben auf dem Platze, und
21 fielen den Unsrigen als Gefangene în die Hânde. Auch wurden zwey feindlich
Fahnen erbeutet. Unser Verlust bestand von den regulăren 'Truppen iu 3 Todten
und 3 Blessirten, und von den Freywilligen in 1 Vermissten, einem Todten und

1 blessirten Pferde. Unsere Mannschaft machte ansehuliche Beute, worunter sich,

ausser verschiedenen Wafken, iiber 40 Pferde mit Sattelzeug und Bagage ună 4
„Ochsen befanden. Der Oberstwachtmeister, Graf Wielhorsky, riihmte den Muth

"und die Entschlossenheit der ganzen anwesenden Mannschaft, voiziiglich aber des
Rittmeisters Simoni, der Oberlieutenante Schelzinger und Botrazky von 'Toskana
Husaren, des Oberlieutenants Vijenodt von Spleni, und der Kapitains Stojan und
Laskari und der Offiziere Stephan und „Juonitza von den Freywilligen.
Aut die sodann von mehreren Seiten dem: F. M. L. Firsten von Hohenlohe,

zugekommenen Nachrichten, dass der Feind sich allenthalben in Valeni versammle,

einen Hauptangriit auf den Pass bey Bocza vorhabe, und zu gleicher Zeit auch andere Pâăsse anzufallen Anstalten mache, traf der Herr Feld-Marschallieutenant
vorziiglich fiir Bocza, und dann auch an einem jeden anderm Orte, wohin des

Feindes Absicht gerichtet seyn konnte, die nâthigen Vorkehrungen.
Am 1 .und 2ten August zeigte sich der Feind an allen Piissen, hauptsich-
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lich aber bei Tămăsch und Bocza, am ersteren Orte mit beylăuff
ig 4000, an
letzteren aber mit.8 bis 9000 Mann, wovon die eine Hilfte
aus Janitscharen,
die audere aus Reuterey bestand, und die 6 Kanonen und 100
mit Qehsen be-

spannte Wigen bey sich hatten,

E

Da aus eben diesem die Absicht des Feindes so wait sich oftenbar
te, dass
aut Bocza der Hauptangrifit gerichtet sey die îibrigen Vorriickungen
aber bloss
zur Tăuschung, und um uns zweifelhaft zu lassen, geschehen,
so schickte der

Herr Feld-Marschallieutenant

nach Bocza ab.

Da ein Wolkenbruch

-

die

vor

năthige Verstirkung

einigen Tagen

voraus, und ging selbst

die Verhaue

im. Buzauer

Thale
geofinet, und alle Kommunikations-Briicken veggerissen hatte,
wurden die Feldwachen verstărkt, und în der Eile zwvey Iommunikations-Briick
en hergestellt,
Unterlieutenant Fuchs vom 2ten Szeklerregimente, und Oberlie
utenant Vetsei von
Oross trugen sich, jeder mit 100 Freywilligen zum Vorpost
endienst an. Der
orste wurde în aie Waldungen rechts, der zweyte in die Waldun
gen links hinter
die Reuter-Feldwachen

detaschirt,

Den

3. frâh verliess Oberlicutenant Vetsei

seiner Mannschaft den: ihm angewiesenen Posten,

und

kam

in das 'Thal

mit

zu den
Feldwachen, vermuthlich in der Absieht gegen den Feind etwas
zu unternehmen.
Aber in eben demselben Augenblicke stiirzie die ganze feindlicl
io Kavallerie mit
'verhângten Ziigeln auf unsere Feldwachen. Nur ein Theil der
Freywilligen, die
alle zu Puss waren, konnten sich retten. Der Oberlientenant Vetsei
mit 50 Mann
blieb auf dem Platze und der Rittmeister Imgarten von Szekler
Hisaren, warde,
weil er zweimal vom Pferde stiivzte, gefangen.
Nun riickte die feindliche Kavallerie bis aut einen Kanonenschuss
gegen '
unsere Verschanzungen -vor; aber hier wurden sie durch unser
lebhaftes Kanonenfeuer aufgehalten. Iuzwischen zog sich die feindliche Infanter
ie rechis, und
links in
die Waldung, um auf die Fliigel unserer Schanzung zu kommen.
Lieutenant Fuchs vom 2ten Szeklerregimente that dem Feinde in den
Waldungen starken

Abbruch,
und retirirte sich ohne Verlust eines Maunes zum
Hauptposten. Der Feind fiihrte în der Mitte des Thales eine
Batterie von 3 Kanonen auf, wovon eine auf den zweiten Sehuss durch den Oberlie
utenant Roussau
des 1ten Artillerieregimentes, der bey dieser Gelegenheit durch
einen feindlichen
Schuss sein Pferd verlor, demontirt wurde. Die anderm zwey
Kanonen wurden
von unseren Seitenbatterien ebenfalls bald zum Schweigen gebrach
t und von den
PFeinden zuriickgefiihrt.

Da

die feindliche Infanterie die Flanken

des Postens, wegen

der

starken
Verhaue, nicht gewinnen konnte, warf sie sich hinter die abgehau
enen Băume,
und feuerte gegen unsere Verschanzangen, aber ohne aller Wirkung
. Nur wenn
sich irgend wo cin stărkorer Hanfe blicken liess, wurde mit
cinigen IKanonenschiissen unter sie gefenert.
Nachmittags um 5 Unhr sah man, dass der Feind, ungefihr
eine starke

Viertelstunde von den Verschanzungen, ein Zelt aufschlagen liess;
woraus zu vermuthen war, dass der Hauptangriit den 4ten geschehen sollte,
wie
es auch în
der Folge die Aussage der Gefangenen bestâtigt hat. Gegen G Uhr
bat der Herr

Major Daniel

von

Szeklerhusaren - der

Fivsten

Hohenlohe,

den

Find

mit der
Kavallerie attaquiren zu diirfen. Der First rekognoscirte
die feindliche Stelluug,
fand die Infanterie giinzlieh von der Kavallirie getrennt, und
traf sogleich alle
Austalten zum Angritte der feindlichen Kavallerie. Der
Herr Major Borra von

Szekler -Husaren erhielt die Erlaubniss, die Avantearde zu machen, -

Iszonra Roâxnoiă
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Sobald der Feind die Anstalten unserer Kavallerie zum Angriffe bemerkte,

sammelte ex sich in einen dichten Haufen, der zu $ bis 9 Mann hintereinander,.

die Breite des 'Thals einnahm. Die Infanterie sammelte sich ebenfalls zu beiden
Seiten des Thales auf den Hohen vor der Waldung. Drey Eskadronen Szekler.
Husaren, die durch eine Eskadron von Toskana unferstiitzt wurden, begannen
den Angriit mit der grossten Lebhaftigkeit. Anfinglich wurde der linke Fliigel
des Feindes bedroht, der zwar eilig die Flucht ergrifi, aber doch bey dem Verhaue eingeholt wurde, wo . uusere Husaren eine grosse Niederlage unter den
Feinden anrichteten. Ihrer 400 fand man auf dem Wahlplatze liegen.
Inzwischen wurden auch die zur Rechten des Thales gelagerte feindliche
Infanterie durch unser heftiges Kanonenfeuer zum Weichen gebracht. Die Infanterie auf den Anhdhen zur Linken -des Thales attaquirte der Oberlieutenant Pall
mit einem Zuge von Szekler Husaren, und -schon fieng sie an zu weichen, als
900 Janitscharen sich în ein. mit Străucherm bewachsenes 'Thal warfen, ună heftig
auf unsere Kavallerie feuerten. Der Oberleutenant Pall liess den Zug Szekler
Hussaren absitzen, und nun drangen diese wackern Miinner mit dem Siibel în
der Faust in das Thal und hicben den grâssten 'Theil der Jamtscharen zusammen.
Nur wenige retteten sich durch die Waldungen. Indessen bestieg der Rittmeister
" Gagny mit einem Fligel von Toskana ebenfalls
die Anh6hen auf der linken
Fianke, und trieb, was sich von den Feinden noch hielt, în die Flucht. Der
Herr Major Borra, die Rittmeister Damo und Ernst, und der Kadet Samuel
Christoph mit 15 Szekler Husaren waren an der Spitze der attaquirenden Kaval-.
„ erie, als sie einem 'Theil der feindlichen Infanterie in den Verhanen begegneten,:
wovon 45 zusammen gehauen wurden.
" Wegen der cinbrechenden Nacht, und des sehr iiblen Terrains wurde der
Peind nur bis zum dritten Verhaue verfolat. Noch diese Nacht fliichtete er sich
bis 'Tscherasch.

Unser Verlust

bestand

in 1-Vermiissten

von

Szekler

Husaren Imgarten .

genannt. An 'Todten Oberlicutenant Vetzei von Oross, 3 IKorporals, 4 Gefreyte
und 59 Gemeine, zusammen 67 von Oross. Von Szekler Husaren blieb 1 Korporal und 8 Gemeine todt und 10 Gemeine wurden blessirt, auch wurden 4 Pferde
getădtet und 23 verwundet. Die Freywilligen von Oross nicht zu rechnen, welche
das Opfer der Vermessenheit ihres Anfiihrers wurden.
Lc
Der Verlust der Feinde muss sehr ansehnlich gewesen seşn; da ihrer gegen
600 aut dem Wahlplatze sind begraben worden, worunter sich auch Solyman”
Pascha von zwey Rossschweifen befand, welcher durch eiaen Ferman der Pforte
die -Vollmacht des Seraskiers hatte.
“
Wir haben nur 4 Gefangene gemacht; desto ansehnlicher war die Beute:
20 grosse Wagen mit Munizion, Zelten, Bagage und Proviant, 2 Fahnen, eine
Kiste mit Ehrenzeichen (silbernen Federn, die unter diejenigen ausgetheilt werden,
die sich bey einem Gefechte besonders auszeichnen) und 200 Pierde fielen den

Unsrigen în die Hânde.
Der

Kommandivende

”

en Chef war Zeuge

|

der Tapferkeit

unsrer Mannschaft;

besonders wurde Major Daniel: von den Szekler Husavien 'geriihmet, der sich durch
das Anerhieten den Feind anzugreiten; und wâhrend des Getechtes durch Geistesgegenwarund
t Anfeuerung der Maunschaft vorziiglich auszeiehnete. Der -Herr
Major Bonra und die beiden Rittmeister Damo und Ernst haben durch ihr Bei- :
spiel ihre ohnehin Drave Truppe za unwiderstehlicher 'Tapferkeit hingerissen,
Rittmeister Gagny hat durch den: tapfern Angritt der feindlichen Infanterie die
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letzte Hoftnung des Feindes zernichtet. Oberlieutenant Roussaui des
1ten Artillerieregimentes hat nicht nur unsere Artilerie mit dem besten Erfolge
dirigirt, und
eine feindli

che Kanone selbst demontiret, sondern auch die Infanterie des
Feindes,
die auf den Hohen zur rechten Seite des Thales war, durch
eine starke Kanonade zum Weichen gebracht. — Auch xiihmte “der Herr
F. M. L. First von
Hohenlohe vorziiglich den Eifer und die guten Dispositionen
des Henn Posten-..
kommandanten, Obersten von Schultz des Szekler Husarenregim
ents.
Der von dem Generalmajor Prugglach getroflenen Veranstaltung
zu Folge, .
sind die zu ciner Unternehmung auf Gzapar bestimmten Truppe
n am 22. August
in zwey Iolonnen îiiber den Olt gegangen. Die eine, welche
aus 2 Divisionen
Infanterie von Oross. und Spleny, einer Eskadron von
'Toskana Husaren, den
wallachischen Freiwilligen zu Pferde, und 150 zu Fuss
Destand, und eine dreipfiindige Kanone mit sich fiihrte, unter Anfihrung des seitdem
obenangefiihrten
Vorfalle bey Suits zum Obristlientenant' ernannten Grafen
Wilhorsky, von 'Tos„Kana Husaren, setate. bey Rakovieza îiber den Fluss. Die
andere Kolonne, welche
aus einer Division von Oross und Spleny und einer halben
Eskadron von 'Toskana
Husaren zusammengesetzt; war, und unter den Befehlen
' des Majors Klein, vom
Korps der wallachischen Freywilligen stand, passirte den
Fluss bey IKinenj.
- Beyde Kolonnen trafen auf der Anhăhe von Titest zusamm
en, wo sie die
Nacht hindure

h stehen blieben.

Am 23. riickte der ganze Trupp bis in das Topologer
'Thal. Hier liess
man în Quarreen gestellt, die Mannschaft bis Mitternacht
ausruhen ; hierauf aber
wurde der Marsch weiter bis in die Ebene von Suits fortgesetzt,
wo wieder Halt
gemucht, und der Anbruch des Tages erwartet wurde.
Sobald der Tag graute, riickte der Trupp in grâsster
Stille gerade gegen
Czapar vor, ein Fligel Husaren aber und die beritte
nen Froywilligen warden |
rechts iiber die Topolog, so wie dio unberittenen Freywil
ligen, linker Hand an
das Gehirge hin abgesandt, um dem Feinde
zu eben der Zeit, wenn der Haupttrupp angrifte, in die Flanken zu fallen, und demsel
ben den Riickzug soviel
mâglich, zu exschwehren, Die rechts abgeschickte Reuterey stiess zuerst auf cinige
feindliche Fouragierer, welche sogleich die Flucht ergriflen und die in
Czapar liegende Mannschaft allarmi

rten.
Diese bestand in 2000 Mann zu Pferde unter

dem Komma

ndo des Osina,
Bin-Bascha Seraskier, und Bostan Ulu, Bin-Bascha, ferner
300 sogenannten Potteraschen zu Fuss, unter den Befehlen des Dumitru Lamesi
u Armas.
Ungeachtet die Feinde sogleich gegen unsere Mannschafi
zu kanoniren anfiengen, riickte diese entsehlossen und in bester Ordnun
g bis în die Nâhe des
feindlichen Lagers. Hier licss der Oberstlieutenant Wilhor
sky die 'Truppen aufimarschieren, und dann den Feind sogleich auf beyden
Flanken angreifen ; er
selbst, weil er bemerkte, dass schon einige Fahnen wiechen
, und einen Vorsprung
zar Flucht zu gewinnen suchten, grift ohne Zeitverlust
mit der Kavallerie von
vorne an.
Nach einem- kurzen Widerstande war der Feind ganz iiberwâ

ltiget, verliess
eilig seine“ Schanze, und stiirzte sich gegen den Wald
bey Kurte Argys. Unsere
„ Kavallerie setzte den Fliichtigen iiber drey Viertel
stunden weit, bis an den engen
Pass nach, welcherîn den Wald fâhret,

Hier liess der Oberstlieutenant Wilhorsky die Verfol
die Mannschaft wieder in Ordnung, und schickte daun ein gung einstellen, setzte
Kommando gegen den

.
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Wald, den Foind ausznspihen. Dieser hatte sich inzwischen ebenfalls wieder gesamnlet, und riickte nun iiber 1000 Mann, stark, vor, unsere henterey anzugreiien.
“Da sich der Oberstlientenant în Verfolgung des Feindes von -der Infanterie
ahgesondert und entfernet hatte, die Pferde auch schon ziemlich abgemattet
waren, so zog er sich der Uebermacht des Feindes ungeachtet, în besster Ord“nung gegen die Infanterie zuriick, welche indessen sich in ein linglichtes Viereck
yestellt hatte.

„Der

Oberstlieutenant -setzte

sich mit der Reuterey

an

|

Ia

die rechte Flanke

des Quarrees, und zur Deckung seines rechten Fliigels liess er die Freywilligen
von. Oross und Splenş ebenfalls în cin Quarree stellen.
.
Dia
Der Feind besetzte seine verlassene Schanze wieder, und fieng an aus selbiwer zu feuern. :
”
„Ohme îhm hierzu viele Zeit zu lassen, machten die Unsrigen den zweyten
Angrift, indem sie mit beyden Quarrees und der Kavallerie in der Mitte, unter
Klingendem Spiele und anhaltender Kanonade, gegen die feindliche Schanze vorriickten.
|
a
„Der Feind wurde durch den tapfern Angritt unserer T'ruppen sogleich wieder
ausser PFassung gebracht, verliess so eilig als zuvor seine Schanze, und der Herr *
"Obesstlieutenant verfolgte die Fliehenden mit der Kavallerie neuerdings bis îiber
den oben erwihnten engen Pass in die Waldung, liess aber, um fiir alle Fălle
im Riicken gedeckt zu seyn,. die Frevwilligen von der Infanterie ganz in der
Nihe folgen.

Die Feinde .verliefen sich nun giinzlich in dem

dichten Walde. . Da schon

kein Mann mehr zu entdecken war, so versammelte der Oberstlicutenant seine Navallerie, und zor sich wieder zu dem Quarree zuriiek. |
a
ur Erholung des ermiideten 'Lruppes .und zagleich zu weiterer krwartung
„des Feindes, Dlieben die Unsrigen hieraut noch gegen 2 Stunden bey Czapar stehen.
Wâhrend dieser Zeit wurde die eroberte siebenpfiindige Ianone, und ein
o
Pulverkarren, aus der feindlichen Schanze herbeygebracht.
„
Nebst diesor Nanone und dem Pulverkarren, hat der Feind 6 Fahnen, sein
ganzes Lager mit allem Gepiicke, 96 Stick Schlachtvieh, und mehr als 100
Pferde verlohren, welche unserer Mannschaft sammt einer betrăchtlichen Beute
an Waften, Kleidungastiicken und Geld von den gebliehenen Tiirken, în die Hiinde

gefallen sind.
ls wuxde auch

A
E
ciniger- Vorrath von Brod, Gersten, Kukurutz, und andern

Lebensmitteln gefanden, welche, da
bracht werden konnten, der Truppe
An
Todten hat der Feind bis
scheinlich noch mehrere Verwundete

sie wegen Mangel an Wiigen nicht fortgePreis gegeben wurden.
|
200 auf dem Platzo gelassen, und wahrgehabt, welche in den Străucherm und în

dem Walde ihre Rettung gefanden haben. Als Gofangene sind 19 Mann eingebracht worden. Unserer Seits war der Verlust an 'Podten in 2 Mann von 'Toskana

Husaren, 1 von Oross Infanterie und 1 wallachischen Freywilligen, und an Verwundeten în € Maun, worunter sich der Oberlientenant Maurer von 'Foskana
Husaren befand, der eine leichte Quetschung am Arm erhielt, endlichin einem
todten, în 4 verwundeten und cinem vermissten Pferde.
aa
Die sâmmtliche Infanterie hat sich bey diesem Vorfalle durch den bezeigten

guten Willen auf dem langen und beschwebhrliclen Mârsche, wie auch dadureh
ganz besonders ausgezeichnet, dass sie immer und selbst: în dei Nihe 'des von
den Feinden verlassenen reichen Lagera, in der bessten Ordnung. bevsanimen
*
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geblieben, und nicht cin Mann aus Reihe und Ciliede getreten ist, um
DBeute zu
inachen, welches die sute Polge hatte, dass die Navallerie, da
sie nach dem
evsten Angrifie, weil der Feind mit Uibermacht anf das Neue
anriiekte, sich

zuriickziehen

musste,

mit aller Sicherheit

hat aulgenommen

werden

kânnen.

|
Die Kavallerie hat beyde Mahle mit der riihmlichsten Eatsehlossenheit
und
mit solchem' Nachdrucke angegtiilen, dass ihr der ungleich iiberlege
ne Feind,
obschon er eine Schanze zu seiner Deckung hatte, nur einen sehwache
n Widerstand leisten konnte, und sein Heil în der Flucht suehen musste.
Bey der finnahme der Schanze hat der obengedachte Oberlieutenant Maurer
sich vorziiglieh
hervorgethan.
Besonders verdienen die beyden gemeinen Husaren Johann Balint
und Johann Bojer von der zweşten Eskadron der ersten Majorsdivision,
angeriihmt zu
werden, von welchen der cine znerst sich în die feindliche
Schanze wart, der
andere aber den von 3 Feinden umrineten Oberlieutenant Maurer
gerettet hat.
„
Diese verschiedenen Niederlagen der Feinde machten, dass sie
wieder eine
zeitlang von ihren Angrifen nachliessen und der Monat Septembe
r strich voriiber, ohne dass man etwas von kriegerischen Auftritten von
einiger Bedeutung
en diesen Gegenden gehârt hătte.»
-

ANEXE LA PAG. 296
Zinkeisen în vol. VI ali Istoriei Ulomanilor (pag. 673) arctă că Diez,

miniatrulii Prusiei la Constantinopole, la începutul resboiului, împinge
pe 'Turcia
spre pace. Ministrulii din Berlin Hertzberg apoi făcu planulii, ce
comunică în
secretii lui Diez, ca să îndemne pre “Turcia a ceda Rusiei Crimea,
Georgia ete.,
şi Austriei Principatele, contra intervenirei Prusiei și Francici, ca
să se garanteze
integritatea restului 'Purcici, între Dunăre și Asia. Prusia își reserva
din acestă
intervenire uele folse bunicele, comerciale în Mediterana. Diez
respinge planulă. ministrului săi din Berliv, dicândi, că dâcă Reis Efendi
lar primi ar fi
rumptă în bucăți de 'Turci. Diez probiză lui Hertzherg, că
peirea Turciei va
pute fi fatală Prusici; că va împinge «tot ou tard la Prusse
dans de grands
malhenrs».
|
Aceste se serică în X-bre anuli 1787. (1)

-

La începutii Hertzberg formulă planulii stă ală politicei orientale
, fără de
a se întreba cu regele Wilhelm II. Impotrivirea, la plan
a lui Diez face, ca
Hertzberg să aducă în 1788 și pre Regele a adopta vederile
sâle, Depeșa Regelui către Diez, din 9 Febr, 1788 nu mai lasă îndoială
acestuia, despre nouele
idei ale lui Wilhelm 11, cât privesce politica Orientală.
Hertzberg isbutesce să
se trămiţă la Constantinopole un bărbatii mai apropiati de
vederile scle, pe lângă
Diez, pre Gotze (2), cărnia Henrtzberg, în scrisorile cătră
el se declara «Yotre
tr6s aflectionn6 ami». La pagina 680
sed. (Tom. VI) Zincheisen analis€ză instrueiunile către Diez trămise prin Gotze în «Sine der Plane Zlerizbe
rg's». Nu le vom
reproduce aci, căci deja e prâ mare acesti volumii. Se
dispune prin ele, că Prusia
(1) Veqi scrisorile lui Diez în Kângl. Bibliotheque Berlin.
(2) Veţi în Arlivul regal din Berlin „aYolnme tonchant
la mission du

lonel de Giitze & Constantinopole“,

lientenant

co-
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va face o diversiune armată, care va obliga pre Austria a nu apăsa cu tstă 0ştirea, sea asupra Turciei. și că Prusia va face alianță ofensivă și defensivă cu Tarcia, de care amii amintitii la pagina la care aceste şiruri se referă. Până în fine
«Diez geht so viel wie măglich aut Hertzberg's Ideen cin» în anulii -1788, dar
ishutesce a suggera modificaţiuni la planulii politice orientale a Prusiei, modificațiuni ce amii arătatii în lucrarea nstră, la capitolele la care anexămii aceste
ultime observațiuni. Numai puţin. însă Diez provdcă cu resistința sea la. planuvile lui Hertzherg, 6re-care furtună asupră-și. Hertzberg la finea anului 1789
cerea regelui rechiâmarea de la Constantinopole a lui Diez.
Regele îi răspunde, că «il ne faut pas tarder de laver comme il le merite la tâte au S-r de Diez, mais aussi me proposer un successeur î lui envojer,
que jattends de votre part». Cu t6te aceste tot Diez ţinu cu Reisul Efendi confetiaţele în care, în Oct. 1789, se propuse alianța Prusiei cu Turcia pe bazele următâre:
«În dem Vertragsentwurfe waren in vier Artikeln, zufolge der Instruction
vom 23. Mai, nur die Hauptpunkte herausoehoben, welehe wir bereits kennen:
1) Schutz und Sicherheit der preussischen Plagge gegen die Riubereien
der Barbaresken. 2) Anfoahme Preussens, Englands und Hollands în den Frieden,
und Anordnung der Verhăltnisse der Republik Polen, wie es ihre Sicherheit und
ihre cigenen und Preussens Interessen erheischen (terminer tous les points qui
concernent la sârete et les intârâts de la Pologne et de la Prusse). 3) Unterstiitzune der Pforte durch Preussen.mit allen scinen Streitkriăften, sobald dicselbe. iiber die Donau hiniibergedriingt werden sollte, und zwar so lange, bis sie
den ruhigen Besitz alter ihrer Iânder diesseit dieses Flusses und des Kuban,

die voilkommenste Sicherheit fiir Constantinopel vom Schwarzen Meere her, und

einen festen und dauerhaften Prieden erlangt haben wiirde. Dagegen sollte sie
sich nur verpilichten, Oestreich gegen die ihm zu îiberlassenden Iroberungen
(die Moldau und Walachei) zar Znriickgabe von Galizien und der Liinder an
Polen zu bewegen, welehe es bei der: letzten 'Theilung erhalten habe. Zugleich
werde sie es billig finden, dass Preussen, als aufrichtiger Freuud und Verbiindeter der Piorte, bsi der Schlichtuug der noch zwischen Oastreich, Russland uud
Polen schwebenden Streitigkeiten aut halthbare und vortheilhafte Weise (d'une
maniere solide et avantageuse) bedacht werde. 4) Nach dem Frieden Garantie
“aller Besitzungen der Ptorte diesseit der Donan dureh Preussen, England, Holland, Schweden und Polen, sowie alle iibriven Mâchte, welche derselben beitreten' wollen. Dann werde auch cin aeuer Defensivvertrag mit der Pforte abge“sehlossen werden, demgemăss sich die contrahirenden Miiehte gegenseitig ihre
Besitzungen garantiren und jeden Schutz und jede ILiilfe gegen ihre Feinde zusageu. Sollte hussland, Oestreich oder eine andere Macht Preussen infolgo dieses
Vertrags schon vor seinem fârmlichen Abschlusse den Krieg erkliren, so ver-

pilichtet sich die Pforte, es sotort mit allen ihren Streitkrătten zu uuterstiitzen
und die Waflea nicht cher wieder niederzulegen, als bis man eincu der Wiirde

und den Interessen beider Miichte, der Hohen: Pforte uud des
"vollkommen ontsprechenden -Prieden erlanst haben werde. (1)
(1) Nach der
Prusee, a propost â
9 Uctobre 1789 avec
kungen des Cubiuets

Hofes zu Berlin,
--

uns: vorliegende „Copie du Traite d'Alliance que le Sr. Dicz, Envoyc de
la Sublime Porte de la pari de sa Cour, dans la Conference qu'il a eu le
Mohammed Raschid ele.“ zusgleich “mit den dazu gehârigeu landbemervon Derliu.—(Zinkeiscn lv: VI, pug. T37—735/
”
i
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Resultatulii finalii ali negociațiunilor Prusiei cu "Turcia,
lam adusii, întru
"câtă a interesati şirulii evenimentelor din 1790 ete., cu
referință la Principate;
decă nu

vomii mai prelungi accstăi

vol. VI pag. 680—740.

Si

_

:

anexă, A se vedea detaliile în Zineheisen la

ANEXALA

PAG, 299

Eată ce serie Becattini despre tratatulii Prusiei cu
Polonia:
<Oltre a questo Trattato (cela cu Turcia) la Corte di Prussia
ne concluse un altro simile colla Polonia, diviso în otto articoli în vigori
de” quali impegnossi nel caso
che fosse la Repubblica attaccata un soccorso di 1-£
mila uomini d'infanteria, e 4.
mila di cavalleria accompagnati da un proporzionato
treno Vartiglieria ; e il Re,

„e Repubblica

di Polonia in contraceambio un soceorso di 8. mila soldati
a ca„vallo e +. mila a piede al he di Prussia, nel caso
di guerra, e esto soccorso
dovea esser

somministrato nel termine di duo mesi dalla data del
giorno în cui
dalla parte attaceata, e resteră a sua disposizione
per
tutta a “durata della guerra. Se poi fosse preferito in veci
di eflettivi soldati îl
„Soceorso in danaro sară questo valutato 20, mila zecchin
i di Olanda per mille
„uomini a
ne veiră fatta la domanda

piedi anno, e 27. mila per altrettanti di
non fossero a norma delle circoustanze suficienti,
il
fino a 30. mila, combattenti, e la Polonia 20. mila.
gliere attatto la Repubblica da ogni emancipazione,
tenza preteso aresse a titolo di Atti, e stipulazioni

cavalleria, e quando tali ajuti
Re di Prussia gli aumenteriă
Di Piu fn stipulato per toque se qualunque estera poprecedenti, attribuirsi îl di-

ritto di frammischiârsi negli aftari interui del Governo
e

della Dieta Polacea, îl
Re di Prussia interponră subito i suoi buoni ufiizj
presso la detta potenza per
prevenire ogni rottara rapporto rapporto a una simile
pretensione, ma, se questi
buoni uflizj non avessero, il loro etteito, e che per
tal motivo risultassero delle
ostilită contro la Polonia, S. M. Prussiana avrebbe
blica colle sue forze, a norma del concertato, Quest”sabito assistito la Iepuultimo articolo chiara
cosa era easer diretto contro VImperatrice dello
Russie, che da molţi anni conservata avea -una specie di ascendente e supremo predom
inio sopra le risoluzioni
e gli aftari domestici de' Polacchi. Cid si conobbe
dal pubblico maggiormente,
„alloreh& si vide cireolare per l'Europa la seguen
te notiticazione trasmessa dal Ministero di Berlino a tutte Vestere potenze, e la rispost
a della Corte

burgo, ripiene entrambe di espressioni le pi
documenti assai rari nella moderna istoria.

di Pietro-

singolari, che vauno a formare due .
|

«E generalmente noto che. tutti gli anteces

avuto altro in mira, che mantenere una buona sori di S. M. Prusiana non hauno
e tranquilla vicinauza cola Seronissima Repubblica di Polonia, ed osservare
intieramente în tutte le sue parti
il Trattato di Oliva del 1660. Cosi perd non
ha fatto la Corte di Russia essendo
che fino dal 1704, restarono invasi da
innumerabili eserciti Russi, i domini Polacchi,'ed intrigossi fiu da quel tempo, ugualm
eite, che nel 1733. nella libera
elezionu de' suoi Re, con voler di pii
dare a sua nomina,e con violenza un
Duca da essa scelto e nominato alla Curlandia
Feudo fino da pitu reconditi tempi
spettante alla Corona

di Polonia. Nella zuerra di sette anni

fio di 5, A. ora Regnante, vide ripione di soldati Russi tutte il gran He Federigo
le provineiv con-
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finanti a' suoi Stati, per invaderli

come

focero, impadronendosi a forza aperta

della Prussia, non meno, che di una parte della Pomerania, e della Marca Brandemburghese, ove commisero îi maggiori eecessi di crudeltă inauditi tra popoli colti
mettendo.i Cosacchi Russi il tutto a ferro e fuoco senza risparmiare le capanne
de' miseri abitători delle campagne, aggravando i popoli di esorbitanti contribuzioni e transportando le loro mogli e figli nella pii orrida schiavitii. Avrebbe
potuto quel gueiriero Monarca, andare incontro ă suoi nemici sino sul teritorio
Polaco, per dove si erano aperti il passo, ma si asteune dal farlo per non turbare la quiete, e volle pii .tosto restare esposto a' maggiori mali. Nell 1775,,
e negli anni antecedenti si accinse la Russia a costituire în Polonia quella forma
di gorerno, cho era pii' coerente alle sue mire, strappando dal seno della patria
que' Senatori, che si opponevano a” suoi disegni, ed inviandoli in doloroso esilio
sebbene nati liberi e non suoi sudditi, elle nevose foreste della Siberia.
Nel 178 furono forzati imolti Polachi a popolare la Tartaria, e il Cu-

ban:

le infrazioni

delle _promesse furono allora.i mezzi pi

dolei

di

cui

si

servi la Russia per desolare îl paese, e appena dichiarata la guera attuale da
Turchi, YArmata Russa passando e ripassando il Bog edil Nieper, erigendo
in Podolia i suoi magazzini come nel proprio dominio, cd esigendo le derratee
“i foraggi con violenza, ha fatto chiaramente comprendere all' Europa, che essa
considera la Polonia come uno Stato a lei totalmente soggeto e un paese di conquista. Percio adunatasi legittimamente la Dieta Generale di quel Regno i Nunzj
hanno richiesta con ieiterate istauze ed interposta la mediazione di S. M. Prussiana afline di liberarsi da una tale oppressione, e la M. S. come buon vicino
cominosso dalle. continue doglianze che gli venivano esposte, giudico di non poterla denegare, e fece de' replicati passi presso la, Corte i Pietroburgo per tutto „anno 1788 e anche nel 1789, accid si degrasse VImpeiabice di ordinare, che
le sue milizie evacuassero le provincie della Polonia, accid la Dieta come indipendente poterse prendere le misure che credeva opportune a riparare i mali
interni della “propria constituzione, usando di que” diritti che proprj sono di ogni

„libera, Sovranită. Ma .con suo dolore ha veduto il Re di Prussia, non aver finora
le suc insinuazioni prodotto îl desiato

etteto

nell' animo di S. AM. PImperatrice

delle Russie, onde sembra, che în tal caso non gli resti, che prendere quegli es-

pedienti, che verranno stimati opportuni per allontanare dale sue frontiere quell
incendio che di bel nuovo pare che si arvicini rapidamente a di lui Stati, affine
di preservarli de quelle calamită di cui sono minacciati. —. Berlino 11 febbraio
190. —(Decatiini VIII pag. 62).
|
|

Ta replica della Russia & di questo tenore:
E
«Non vi & cosa, che abhia ripieno P animo di $.M.P Imperatrice di tutte le
ussie di stupore e maraviglia, quanto un 'certo seritto che si vuol far credere

emanato dalla Corte di Berlino, în cui si fanno con singolare specinsită risaltaro

aleune amarezze
suasa del giusto
che non pud mai
„con approvazione

di quella Potenza contro !' Impero di Russia. $. M. & si perdiscernimento e saggia maniera di procedere di Ş. M.. Prussina,
figurarsi în mente, che un simile seritto abbia veduta la luco
di quel Sovrano, o piuttosto vuol supporlo opera di chi cerea

suscitare îl fuoco della discordia e della mala

e la Casa -di Brandemburgo. Troppo

intolligenza tra $. MM. Imperiale

sou note al mondo tutto 10 rstte intenzioni

della AM. $. perche si vagea în obbligo di potersi giustiticare, ma a, solo fine di
disimpressionare

alcune menti torbide e pregiudicate, non ha voluto

traslasciaru
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di dare al pubblico- aleuui schiarimenti della sua retta maniera
di procedere. Se
mai 5, M. L' Imperatiice ha dimostrata in ogni teanpo della
propensione pi per
una, che per un altra potenza, ci d stato assolutamente verso
la Corte di Prussia; ne vi & chi non sappia, che fino dal felice suo „avveni
mento al soglio con-fermo subito col defunto Re Federigo II. una pace forse artatam
ente e senza ponderazione conclusa, pace che fu la vera e total salute de” suoi
sconvolti e quasi
"disperati interessi, e lascio che egli potesse disimpegnarsi con
decoro e senza perdita
„da una guerra, che area avute per lui, e potea aver in appress
o le pii infauste conseguenze, Ristabilita la pace col Trattato di Hubesthurgo del
1763., I? anno susseguente aderi I' Imperatrice alla vichiesta di una, rinnovazione
di alleanza colla Casa
di Prussia, e nella gueira, che I! Impero ltusso ebbe poi a
sostenere colla Porta
Ottomanna, non fece S. A. passo aleuno se non di concerto
con quel Monarea.
Sconvolta, e messa sossopra la Polonia da' confederați di Bar,
e assalito iniquamente nella stessa sua sacra persona îl Ne Stanislao ugualm
enie assistito nelle
sue giuste pretensioni al trono provenienti da una libera elezione
, dalla Prussia
medesi

ma non meno che dalla Russia:;-l' Imperatrice si fece un pregio

di annuire
a tutti i progetti che le furono trasmessi sotto gli occhi dal
prelodato Ne Federigo per. ottenere I' intento di rimettere la quiete tra i
Polacehi, e togliere
loro îl modo di straziarsi, e lacerarsi uno contro !' altro e
turbare la tranquil„lită de Principi vicini. Egli fa che per mezzo del Princip
e Enrico ancor vivente,
spedito a bella posta a Pietroburgo, messe in campo il piano
di una nuova
costituzione di wovermo in Polonia, e quello di un consiglio
permanente onde
dare uca maggiore attivită alla suprema potestă lesislativa,
ed a tale oggetto
of la propria garanzia, e ricereo con rciterate istanze 3. M.
I' Imperatrice a
voler concorrere anch' essa colla sua înftuenza a un tale stabili
mento creduto in
quelle circostanze 'troppo necessario. Dall' istesso Re venne
formato I' altro piano
per lu rintegrazione de* diritti della Casa 4 Austria, della
Russia, e della Prussia sopra alcune provincie possedute dalla Polonia, piano oțlerto
all' Imperatore
(tiuseppe IL. alloreht il Re Pederigo portossi personalmente
ad abhoccarsi seco
lui nel campo di.Boemia nel 1770., e spedito contemporaneamente
a Pietroburuo,
e definitivamente poi eflettuato nel 1773. Sopraggiunta nel 1778.
la guerra per
la succesione di Baviera, $, M. P Imperatrice, che trovavasi în
stretta, alleanza
„a un tempo, e colla Corte di Vienna, e con quela di Berlino,
interpose la sua
mediazione per un aimnichevole aecomodamento avanti che le ostilită
proseguissero
con magoior furore. Si uni în tal mediazione col Re Cristianissimo
, e quindi ne
nacque il 'Lrattato di 'Peschen. di cui ebbeil Ito di Prussia
non lieve motivo
di restar soddisfatto mediante P espressa condizione dell adesion
e del! Imperatrice
Regina e de' suoi figli perla

Bareith, e Anspach,

nitura

della

riunione a” suoi

destinati a formare gli appanaggi

domiuj
della

de' Marpraviati di -

seconda e terzoge-

Casa di Brandemburgo. Il Re non tralaseio di renderne grazie
all Imperatrice con sua lettera, nella quale la supplică
a. volersi interporre
ancora per quietare alcune vertenze iusorte tra esso e la
Cittă di Dauzicu,
„il che
$.. M..

Imperatrice non. sdesnv

di fate per tre. volte consecutive.

Questi
fatti sono -seneralmentea notizia - di ciascheduno -e troppo
palesi alt luropa
tutta, che vano assuuto sarebbe il. negarli. Se poi-S, AL.
I' Imperatrice assa“lita di nuovo. ingiustamonte dalla Porta Ottomanna, în seq
uel
di. qualehe
a
maligna istigazione, per difeudere i suoi domini, &:stata obligata
a fer passare le
suc truppe pel territorio Pollaco, si & serviti come tante volte în
addigtro di
“quel diritto,-che € în usa tra le poteuze: amiche c confinanti,
ne ha richiesto îl

Isronra Româxrronă

i

575

passaggio al he, e alla rappresentanza de la Repubblica, e quando ha sâputo che
le sue truppe hanno commessi de” danni, appena verificati e liberi di 0gni esugerazione, senza perdita di tempo ha ordinato che sia dato il pitt pronto indemnizzamento,. $. M. Imperiale non ha mai inteso con ci di opprimerela libertă e

indipendenza,

della nazione

Polacta, .ma solo si riserva a prendere

che sono coerenti alla dignită di sua corona, quando

chiesta a voler sostenere

quelle misure

essa venga formalmente ri-

qucella garanzia della costituzione

Polacea,

che

ha pres-

tata a suggestione ed unitamente e di concerto colla Corte di Prussia, ed în
ogni e qualunque deliberazione che sopra questo articolo fosse per prendere non
mancheră, come ha fatto finora, di comunicara a $. M. Prussiana. Quando poi vi
fosse chi sotto il pretesto politico d intrigarsi in una guerra non appartenente
che alle parti Delligeranti, occultasse sagacemente il fine di alterare in qnalche
parte, o smemhbrare o per via della violenza, o surrettiziamente i dominj Poilachi
in qualche minima parte, venendo cosi a rovesciare îl 'Trattato di. divisione del
172. solennemente contirmato nel 1775., $. M. ! Imperatrice si trova astretta
a dichiarare în faccia a tutto il mondo, cheda lei non si sofiriră giammai una
simile alterazione, e che vi si opponră validamente con tutti i mezzi che Dio le
ha posti nelle mani, fino a che resteră un sol uomo nel suo Impero. -- Pietro-:
burgo 15. Marzo 1789». — Destboroslo.
|
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Amii promisii a publica tâte corespondenţele din «JJoniteur Tnirersel»- ali |
Franciei, relative la evenimentele din Orientă și din ţările nostre. De vomit da.

"la înca vol. IV, căci ele interescză și anii următori domnici lui Mavrogheni, de -

după pacea dela Șiștov și dela Iași 1791/2. Am reprodus însă chiar în notele

dela volumulii acesta unele pasagii din «Moniteur>, cari nu se puteaii amâna
a fi cunoscute, (Vedi de esemplu la pag. 308—209),

de

„ANEXA LA PAG. rr
Mavrogheni nu era urîtii numai

de boerime, ei mai ales de fanarioți. Din-

tre aceştia Ipsilantescii îi sunt cei mai înverșunați neamici.

Să înregistrămii aci

rândurile pline de venin, în 'care Ipsilante Atanasie Comnen nareză domnia lui
Mavrogheni în aEzzrtanzzoy ai zoey zov stă Acera, Bf IL, 0 za Lo(Constantinopole 1870):
|
«Capetan-Pașa a cerutii Sultanului, ca să facă Domnii al Vlahiei pe drago- .

manulii

s&ti Nicolae Mavrogheni,

şi a luatii pentru acesta și Jfatli imperiali.

ceea ce vEdendi Viziruli și Kehaia-Bei Nazif-Efiendi n'a priimitii să se dea
domnia Valahiei dragomanului flotei, și aii opritii esecutarea actului imperială,

în luna luă Iunie. Vizirulii a dist Sultanului: «Iutru ce "Ţi-ai plăcutii” clădirile
acelea, pe cari Hassan-Pașa, le-a ziditit din nedreptățile și suderile săracilorii ?
după ce a ruinat insulele din marea alhă, acuma cere să facă Domnitori pe, dra-

gomanuli stii, pentru ca printr'ensulii să ruineze iarăși și pe Valahia ?»

.- e
7

|
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ţi

Iar la anii

1786

Comnenă

serie:

«După ce Mavrogheni a sosită la Bucuresci, în luna
lui Mai, s'a ocupată
să facă galionulă (corabia) imperialii, comandati încă
în timpulii predecesorului
său Şuţu; nu duce grijă de locii ca să plătâscă credit
orilor sti,- nici chiar brutarilor, neguțătorilor, wăinarilor și măcelarilor (cărora
le datora pentru measa-i
dilnică, după ce s'a făcută Domni, până cândi a
plecati din Constantinopole,) în
locăi să le trimită lori: câte ceva bani pentru
aceste datorii, a construiti un
chirlaghici (felă de corabie), pe care Pa încărcatii
cu 18 mii de chile de grăi
şi Pa trămisti Sultanului, pe urmă a constraitii și
un perganti, pe care l'a încărcatit cu orgii de'a trămisă Sultanului, Apoi termin
ândă galionulii (corabia), l'a
împlutit cu 40 de mii de chile de meiă și La porniti
i spre Constantinopole. Nu
sa mulțămită numai

cu atâta ; ci fără ca să îi mai
cumă că a începutii să constraescă și un altii galionii, câră ceva, scrie Vizirului
40 de mii de chile de ordii şi'1 va trămite la Consta pe care 71 va încărca cu
ntinopole... Dese oră trămitea florii (galbeni) Viziral

mitea florii și haznadarului

ui și -femeiloră Vizirului și a lui Capetan-Pașa
; trăVizirului. Lui Capetan-Paşa, în Misir (Egipetiă),
îi

trămise şi florii și un costumii de haine cu blană de
în fie-care Qi Arhiereilor și boierilor visele co le vedea;samurii. La Spătărie nara
de multe oră le dicea
că pe zidulii Spătăriei vede

pe Vizir şi pe Capetanii Pașa, cari "li îndemnă
să
omâră pe trei boeri Vlahi. Injura pe câte-și trei
Domnitorii, predecesorii sti, numindu-i cherata, cu acestii calificativă înjura și
pe toţi primaţii din Fanari, pe

cari îi numia: Padișah-haiuleri.

Cu fie-care

călărașii

scria

Vizirului acusândii
pe cei trei Domnitori, predecesori ai sti, ca fiindă
prea iubitori de argintii” și
că ai hrăpiti multe şi ai rainată Vilactulii
Valahiei. Ori-ce judecati Și hotărive, făcută de cei trei predecesori af Sti,
o anula la divanulii s6ii, proferândi la adresa lori multe acusațiuni. Aseme
nea a anulatii şi unele hris6ve ale Domnitorului Ipsilante-Voevodii, relative
la buna administrare a țărei.

In serbătorea Sf. Aposto

li și a Sf. Fecidre, a cutezatii urgisitulii de D-deii
să
intre în Sf. Altari, și luândii singurii Sf. Potirii
sta împărtăşitii. In acesti intervalii de 71J2 luni, noi capi-cheaialele la Capi-C
onak în fie-care Qi eramă
supăraţi şi rugați de creditorii, neguţătorii, şi de săracii
de brutari, de pescari,
de găinari, carii cu lacrime în ochi no rugati pentru
plata lori. Dar din nenorocire soțul nostru Nicolae Scanari, fiuli lui Dimit
rie Scanavi, pe care Mavrogheni "l-orânduise să aibă daraverile din Capu-C
hehaialik, însulta pe cei mai
mulți 6meni, cari îi-cereai parale, și nu asculta
consiliuli nostru, ca să le promită cum.că w'ai să-și perdă dreptul, ci înjurâ
ndu-i Și chiarii .hătândii pe unii
dintre ci, s'a făcută causă că Domnitorulă Mavrog
heni să fio vorbiti de răi,
și paralele, ce acesta dese-ori le trămitea să plătes
că pe creditorii sti, le dedea
lori numai, puţine parale, iar pe cele mai multe
le cheltuia ca să rezideseă din
fundamente : chiosculii măreții

și costisitorii de lângă casa lui din Buiucdert, pentru
grădină și alte. trebuinţe ale sale. Și scri6 Domuitorului
Mavrogheni tot-d'a-una
minciu
ni și calomnii în contra arhonțilori (primaţi)
și altor pers6ne, și acela
(Mavrogheni), având înelinăciune spre răutate
, dădea credămîntii la aceste
calomnii»,
”

Comnen mai serie despre anulă 1787:m
«Mavrogheni acusândiă şi denigrândii mai în
tot-dcuna pe predecesorii sti la
inarele Vizir, în celv din urmă f-a scrisă, cumii
că că în fie-care ană luati din
Valahi

a 18 mii de pungi, și făceaii forte răi oprindii pentru sine
aceste câştiguri, .

LL
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<Vizirulii face mari şi costisitâre pregătiri...In afară de pregătirile de
pe
uscatit gătesce și 40 de galne spre.a le trămite la Uzu şi încă 40 de salupe,
avândii fie-care pe prora sa! un tunii care trage o ghitilea de unii cântari. A dati

ordină și din insulele mărei Mediterane și archipelagului să mai vină încă vre-o

300 sute.de șalupe spre a le:trămite la Uzu şi marea cea Neagră împreună cu galiânele. Pentru aceste pregătiri marele Vizir qicea, că se faci după obiceiulii
Europei, unde în tot-dâuna oștirile! stati gata, şi a opritii dea se vorbi cumi că
are să: fie resbelii; scopul lui era ca pornindă îndată răsboii în contra Rușilor
să-i supra-prindă nepregătiți.A înduplecatii și pe Saltană, ca să consimtă și- Eli
pentru .declurarea resboiului, qicându-i că-lă doresce poporulii ; și ast-fel Sultanul, de frica vre-unei revolte, a consimțită. A scosi şi felfaua Muttiulii, Acel
cară aii îndemnatit pe Viziră ca să declare răsboiti Rușilor aii fosti Reisul Feizi-

Suleiman

Efendi și ambasadorulii Angliei, dar mai: multă

Mavrogheni,

decâtţii toți Vlah-bei

carele din rancună că ambusadoruli Rusiei Serghiii Lacusase la Portă,

nu înceta:să scrie cu fie-care poștă inarelui Vizir 'raportându-i seiră mincin6se
și calomnii în contra imperiului rusescii aţițându-lă în diferite moduri, ca să de-

clare resboiii Ruşilor,
,
o
E
,
«Trămite (AMavroghene) în ascunsii de noi capi-chehaialele, marelui Vizir, cu
Vel-Capan-tugiari 'Teodor 'Turnavit, 5 mii de florii (galbeni).și în acesti alti. doilea ani, ca și-cumi war fi de ajunsă câte a trămisă în anuli q'întâii, și cele
1000 de pungi pe cari le plătise, ca să-l facă Domni în Valahia. Marele Vizirii
* vădândă ast-telde mișcăr
și: calomniil
i e în contra selcfilor, din tâte acestea, a înțelesii,.că țera aceea e cu dare. de mânăși e capabilă pentru asemenea dări, şi
că predecesorii Ini. Mavrogheni făceaii răi .de opreaii pentru sine aceste mari câtiguri, a orânduitii multe şi nesuferite ' havală în Vlaho-Bogdania, pentru hrana
oștirilor din Ismail, sub comanda Serascherului Sahin Ali-pașa, și pentru: amba=
rulii dm Isaccea, și pentru Hotin,. Bender, Uzu, Akerman şi Belgrad...
«Mavrogheni temându-se, ca nu cum-va cu timpulii Constuntinii Moruzi să
domnescă în Vlahia, a dat Vizirului 145 de pnngi și Lu esilat la insula Tenedos,
în luna lui Iunie. Sultanul a. dăruită Domnitorului Moldovei Al. Ipsilante cele
"40 de pungi. pe cari i le 'ceruse (Sultanulii) pentru duşumeaua noului: seraiii
imperială ce-li zidi-lu 'Aiuuli-Kavuki: Ipsilunte a scris cu mâna sa Sultanului
starea de plînsii, în care. se găseste Moldova din cuusa resboiului, și îi cerea

milă și hărizire a celorii 40 de pungi... Ipsilaute se purta line şi tote afaco-:
rile domnesci le căuta cu înțelepriune; pe câtă timpi Nic. Muvrogheni se purta

prostii şi fără milă către creștiuii Valabi; de câudă

s'a făcută “Domul

nu

s'a

mulțămită să dea turcilor câtă "i cereii, (în locă ca săi 16ge să mai ierte
ceva din cele multe ce certati). ci le dedea și le promitea să le tiămită hcruri

ce nu "i ceruseră...: așia în cursi-de 5. lupi din a] doilea ară ală Dombii sale,
a hăriziti Sultanului,
pe lângă 'avusluli miri (tribută) de 625 de pungi, încă
403 de pungi și 46 de groși (lei),ce a dat pentru făina, gmâuli, odulă, bul-

„gurulă și uutuli ce sui timisă la ambmuli.din Isaccea, şi pentu oile ce s'a
trimisii la Ismail, și altele... Acestea tote vtdâudu-le Vizirulă, și apoi câ a dati

145 de pungi spre a se trămite în exilă Const. Moruzi voivodă şi presupunâudă
că în, Valahia şi Bogdania se pote căștiga multă și că e adevărată mărturia lui
Mavrogheni, care "i-a scrisii, că predecesorii lui luati anual 18.000 de pungi,
Pa încărcată să plătâscă 4439 de. pungi. Aşia dar din causa lui, din Ungro-Va-

abia și Moldova-se trămiteaii mulți aspri (bani) şi provisiuni
a cutezatii
să scrie asemenea lucruri vizirului,
“ Istoria Româniloră de P. A, Urechia,

“

şi cherestele. Și

fără să se gândescă

„Tom,

mai "nainte
III, 33*
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Y. A. Ukrcitră

ca să 'plătescă pe aceia, cari Tai împrumutatiiîn primu
și pe neguţitori, și pe alți mulți; tot le a mai plătitii l ani ali. Doinniei sale,
câte ceva, dar le datoresce încă aici la Constantinopole 1200 de pungi;
și noi, capi-chehaialele sâle,
mai în fie-care Qi suntemii supăraţi la capi-conak şi
“miutele lor, ca să-i scriem ca să le trimită banii; și la casele nostre de rugăelă în locă'să le trămită
banii ce le datoresce, în 30 August scrie Vizirului,
că va construi 14 şalupe, pe
cari le va trămite aici fără să i le câră. Și în locii de a
se ruga pentru vre-o
mică ușurare, eli caută să trămită şi lucruri ce
nu i se ceri, aşia că chehaia-bei Hasan-Efendi, citindii a parte scrisorile lui,
ne dice că, omulii acela trebue_să fie nebuni, împreună cu Divan-Efendiulii săi
Lutfi-Eftendi, fosti cadii

la Giurgiu.»

.

-

Estragemii cele serie despre 1788, de Atanasie Ipsilante
Comnenii:
«Până acumă Mavrogheni dădea vizivului și promitea
săi dea lucruri ce
nu i-le cerea, numai și numai spre a se recomanda;
dar

Capetan-Pașa

în Constantinopole, a începutii

extracţiuni de bani

acum, cu venirea lui
în tâta Valahiă să facă hrăpiri şi

și de lucriiri, ceea-ce nici odată nu s'a făcutii până atunci.
«ee.
Mavrogheni a calomniati pe Domnulii Moldovei Alexan
âru Ypsilante la
marele-viziriă, căruia a scris, că Ypsilanti este ună
haină, pentru-că s'a “predat
de bună voie Nemţilori și a predatii şi Iașii în mânile
generalului Nemţiloriă ;
prin urmare S'a numiti Paină și de către marele-vizirii
, carele în adinsă a primită acâstă calomnie a lui Mavrogheni ca o scire adevăr
ată. Deci pria ordinulii
vizirului s'a sigilatii tâte' casele lui, în 7 Mai, și
s'ai aruncată într'una din
închisârele cele mai grozave şi mai pericul6se, adecă
în tumuli lui BostangiPașa, mai ântâiă fiul lui Ypsilanti, Constantin, şi
apoi ginerele sti Alexandru
Manu, care era mare logofătă ali Patriarhiei, A doua
qi, 8 Maiii, Patriarhulii

Procopie a fostii însciințatiă de către Stefan Mavrogheni,
dragomanulă
se

flotei, să
ducă pe la elă spre a'lă întâlni. Patriarhulă după
st. liturghia s'a dusi
drepti la casa omoritului zarafiă Petrache, unde locues
ce Dâmna lui Mavrogheni,

şi sa întâlniți

cu Stefanii. Nu se scie absolută nimici despre ce s'a vorbit
ă în
acestă întâlnire misteri6să; dar unii credit că s'a vorbiti
i și de logofeţie (Stefanii vrea să se facă mare logofăt ali Patriarhiei).
....,
|
«Deşi s'aii sigilată tâte casele lui Ipsilante și: s'a închis

ă în turnulă lui
Bostangi-Pașa susă numitii, cu tâte acestea nu s'a făcutii
musadert, adecă hrăpirea lucrurilor găsite în acele case, precumii obicinuia
Pârta să facă îndată după
sigilarea caselor; se vede că s'aii gândită cumii că Franci
i dela Stavrodrom vor
fi sciindi
i (după mărturia dată marelui Vizir Iusuf-Pașa

de către serascheruliă
din Ismail Sahin-Ali-Pașa), că Alex, Ipsilante fără
voia sa a fost făcutiă „prisonierii de către Nemţi. Prin urmare, ca pentru Franci
i să nu Qică că Porta, sciindă
pe Ipsilante peste măsură avută, la calomniatiă și
i-a confiscată averea, ati amânatii musaderela și ai începută a cerceta. lucrurile din
afară

din casele sale.....,
După mai multe manopere, Ștefan Mavrogheni s'a
.făcutii mare logofătă ali Bisericei,... Domnitorul Nic. Mavrogheni, aflândă la
Bucuresci înaintarea nepotului
stii

la Logofeţie, a disii la Spătărie înaintea boerilorii
„care cu doi-trei ani înainte purta scufie Toșă, să se facăvalahi: «Ce! ună tânări,
Logofătii!>. Și a serisiă
toti aşia și patriarhului Procopie; se vede că nu “i-a
plăcută că nepotulii stii a
reușitii să facă ceea ce elii n'a pututii, pe când și el
lui Capetan-Pașa. Ștefan, vEdendă seris6rea unchiului a fosti dragomană ali
săi adresată Patriar=
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hului,
a disi; <Glumesce Vodă»....; Reisul ma putuţii găsi înscrisurile pentru cele 7000 de pungi ale Al. Ipsilante, și a disii lui Ștefanii că unchiulă săi

N. Mavrogheni a minţitii; — Ștefan “i-a răspuns, că Ipsilante încă de când era

Vlah-Bei, a depusii banii sti la Banca din Viena...... Demessuri se făceaiica, să

se libereze din îuchis6re pe fiul și ginerele lui Al. Ipsilante. Stati făcutii garanţi:
„ Postelniculii Teodor, Cluciarulii Racoviţă, ginerele Hatmanului Alex. Șuţu, zarafulă Lazarache și ei (Athanasie Comnen

Ipsilante).....

|

«Domnulii N. Mavrogheni și nepotuli săi Ștefani ai pusi totuli în miş-

|

care pentru ca cei închiși să fie omoriţi, și pundii sub ochii tureiloră calomnia, că
Al. Ipsilante a depusii la Viena 7000 mii de pungi... S'a cerutii arhereilorii ca
să garanteze ei pentru pers6na garanților de mai susii... s'aii întrunită în consilii și ai qisă: emâne să nu facemii garanții garanților> La observaţia arheriului
din Kesaria: <D6că nu vomii garanta, fraților, cei închiși vori fi omoriţi și noi
vomii fi causa acestui omorii», Arhier. din Kizicii a rispunsii: educă-se în urgia

lui D-qeii». Numai arhiereii din Nicodemia și din Arta se arătaii favorabili, cei
alți stai indiferenți, de frica celorii doi Mavrogheni... In cele

vantatii... 'Tefterdarul,

faţă

cu Mehmet-Naifi

Efendi, a adusi

din

urmă ai ga-

din închisâre pe

Beizadea și pe Logofătii, cărora, le-a disă să promită 1500 de pungi spre a fi
puși în libertate și să-și scape viața... După multe esitațiuni, sciindi că n'aii
de unde să plătâscă atâţia bani, aii promisii în fine, și ai dati Tefterdarului un
înscrisă iscălitii de ei amândoi, că vorii plăti în trei câșturi 1500 de pungi; pe
urmă Domna Ecaterina, și mama lui Ipsilante Alex. Smaragda, și fiica Dormnitorului Al. Ipsilante Raliţa și mama Logofătului Alex. Manu, Zamfira, ati dati
şi ele unii înscrisă; garantând că vor plăti cele 1500 de pungi; s'ait liberată
din închisore Beizadeua și Logofătuli Al. Manu, n6ptea la 31 Augustă; apoi

sati disigilatii și tote casele lori... Beizadâna și Logofătul ai vândută totii ce

avâi și aă plătită...

Manoli-Vodă a fostii făcutii prisonierii la Galaţi. Mavrogheni a scrisii Pa-

triarhului Procopie, ca să sedtă din funcţiile scle pe Mitropolitul Ungro-Vlahiei, ca unulii ce s'a supusii Rușilorii, și să scâtă ecdosis spre a se hirotonisi ca

"Mitropolitii ali Moldo-Vlahiei un altii, care să fie credinciosi Impărăţiei, şi pe
care "li va găsi elă. Și atâtă prin scrisori câţi și prin graiii viii declară pe Ma-

noli-Vodă de haină, cu tâte că a fostii făcută prisonieră fără voia sa. Vizirul
„a primită şi acestă calomnie, cu tâte că scie că cele mai multe din câte îi scri6
sunt minciuni și calomnii. Mavrogheni, după ce a priimitii patriarhicâsca ecdo:

sis a îndemnati pe episcopul Rămnicului și pe ali Buzăului, să primâscă mi-

tropolia Ungro-Vlahie; ; aceştia n'aii vruti să primâscă, și au fosti lăsaţi liberi
numai după ce j-ait dati: episcopulii Rămnicului 30 de pungi și celă ali Buzăului 20 de pungi. .
Despre cele întâmplate în 1789, mai scrie același autori :

„me

«Mavrogheni, după ce a stinsii'tâte obiceiurile, și orânduelile ce” existaii

în Vlahia, a r&sturnati, a tulburatii şi a încurcatii tâte obiceiurile naţiei grecesci

„celei forte vechi din Constantinopole».

Despre domnia Mavrogheni amii

aflatii scrisă cu mâna o mică însemnare,

pe un ceaslovă, ce lamii donatii Academiei în 1888 N-mbre::
„„. «Intr'aceşti ani a făcutii Domnulii Nicolae Mavrogheni vodă pe toți boerii
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URECRIĂ

cei mari

surghiun peste mări. Fostaii iarnă. cu zăpadă de șepte
palme. Muritati cai și oi şi 6meni păstori (nediscifrabilă).... vobi
și nu se cunoscea unghia boului.
Turcii mergea spre munte și venea. Vara ati robitii
Moldova tâtă, Ai Tobitii și
țera Ungurescă până la Brașov,
“
|
o
e
e
cRobitaii și

6ste nemţâscă; trecutulea în țera
norodi. Vădândă Muscalii acesta aii trimesti ajutor turcescă și iati vândută multi
și aii gonitii pe “Turci,
«Milostiv Domnu

peritii.

lii Mavrogheni ati păzitii acestă țâră, nici unii sufleti
n'a
|
e
a. «Și întâiii măria sa aă fugitii, apoi după el toți
Turcii. Venitait Nemţi

forte mulți și ati ședutii aci 4 ani şi ai făcutii pace
şi Boerii cei surghiuniți şi ai venită iar Mihai Vodă și sai dusii și ati veniti
domnii... la l6tu: 925: -

ANEXA LA PAG. 319:
«Nell' istesso tempo tolse ( Vizirul) al Sig. Heidelstein Inviato

Svedese a Costantinopoli la guardia d' onore, e îl Reis Fendi gli nego
per ben tre volte I' udienza
nel! atto, che il popolaccio mostrava un -fierissimo sdegno,
e minacciava fino di
” andare a metter fuoco al palazzo dell' amhasciata.
Spedito un' corriere a Stoholm
col avviso di quanto avveniva, giudico il Re dover
dare alla Porta non meno
che a tutte le altre corti un discarico del suo operato
, con una, memoria circolare concepita

in questi termini :

|

ă

"<]l Re di Svezia cercando sempre di conservare i pzezios Aaa
i vincoli esistenti tra
la sua Corona, e la Porta Ottomanna, riunendo
g! interessi'
del Sultano con
quelli del suo popolo e del suo Rego, non ha mancat
o mai agli impegui contratti
combattendo validamente per tre intere campagne
in mare e in terra per salvar
I' Impero 'Turco, e impedendo -alle forze marittime
Russe di transferirsi dal Baltico nell' Arcipelago, il che se fosse avvenuto, !'
Impero suddetto, circondato da
tate disgrazie, sarebbesi veduto sul!” orlo di sua
rovina. La Porta percid avrebbe
dovuto vedere con soddisfazione, che il Re dopo
essersi dichiarato in favore di
lei, in un tempo în cui le due pi formidabili poteaze
d! Europa congiuravano
in suo danno, e non tendevano a meno che rovosci
ure il trono del gran Signore
avea date nelle conferenze, che hanno preceduta
la sua pace colla Bussia le piă
Significanti prove delle premure ed attaccamento, che
nutre per la prosperită della
“medesima. Qnando il Re di Spagna si intromettera
a riguardo delle proposizioni fatte dalla Corte di Pietroburgo a S. M.
Svedese, e gli pose per condizioni preliminari L che la Russia dovesse far
la pace nel tempo medesimo tanto

colla Svezia. quanto colla Porta. II. Che la Crimea

fosse assolutamente restituita a guest” ultima per rimetterne in possess
o come în addietro îl Kam de
Tartari. La Russia rapresento, che altre Corti,
ed in ispecie. quella di Berlino
rendeano co' loro maneggi sempre pi dificile
I' eflettuazione di un tale accomodamento, e che percid avea essa incaricato il
Principe di Potemkia d! intraprendere una negoziuzioue particolare colla Porta
senza Vammissione di verun mediatore. Non volendo il Re sentir parole di
pace
sotto il di 20 Luglio la dichiarazione -al Plevip separata il ministro Russo fece
otenziario Svedese, che la Russia
avrebbe restitnite al! Impero

Ottomanno tuttele conquiste eseguite dalle sue
armi di lă dal Niester conforme al Trattato
di Kuiuardgi, e che la Piazza di
Bender con alţre fortezze intermedie sarehbero
demolite, Frattanţo il Re ebbe la

ISTORIA RomâxiLont

581

disgrazia di perdere nella ritirata della sua fotta da Viburgo
nove. Vascelli di
linea, e le di lui avanzate operazioni fin presso Pietroburgo
farono frastornate
dagli elementi
,

e da una

serie di contrarie

combinăzioni.Il Re 'di Prussia

stava
tutto oceupato a maneggiare una pace particolare tra la. Casa d'
Austria, ela
Porta, e le potenze Marittime offerivano.
de” buoni uftiz, ma non supplivano al
bisogno. urgente di denari, e di armate, e I' impotenza assoluta in cui
si trovava

la Svezia

di continuare

tutti mancarouo

la guerra ; ed i soccorsi tanto solennemente promessi, che

a un tratto

giustificano bastantemente

la .risoluzione

a

cui ha
dovuto apprendersi S. M. Svedese. La guerra importava alla Svezia ! esorbita
nte

somma di settanta milioni di piastre, e nella marina non vi erano rimasti
che
soli quattordici Vascelli di linea; e cid non ostante S. M.: Malgrado
il desiderio
unanime della nazione ricusava di sottoserivere la păce alla : conelusione
della,
quale erano stati tolti tutti.
gli ostacoli. Giă i, Ministri Russo e Svedese si erano
separati, ed il Re insisteva tuttora sopra i due punti di essere egli
il solo e
unico mediatore tra la Russia, e la. Porta, e che la Crimes fosse puramen
te. e
semplicemento restituita. Per mezzo di tre suecessivi courieri P Imperat
rice . rîgetto questi due articoli,. e în ispecial modo il. secondo, e il di lei .ministr
o assicuro”il Plenipotenziario : Svedese, che la sua Sovrana non. avrebbe ricusat
a la
mediazione del. Re, ma solo allorchă fosse stata conclusa, la pace tra la Russia
e la Srezia, e che in quanto alla Crimea essendole stata ceduta solenne
mente nel
-1784 dalla Porta, che in seguito essa non avea oflesa nă dirittamente,
nă indirettamente, anzi ! era statada quella intimata la guerra, avendola validam
ente
difesa. contro ogni replicato attaceo; avea determinate Qi azzardai tutto
priachă
spogliarsi del giusto possesso di detta Penisola. Cedendo îl Rea tali dichiara
zioni, che vennero inserite ne' pubblici atti della negoziazione, ordind
la, sottos“'crizione della pace, ed insistă specialmente sulla condizione, che la Russia
non
si mescolasse pi sotto alcun pretesto o quesito colore nel gorerno della
Svezia,
„e sulla promessa autentica, che ! Imperatrice assicurasse alla . Porta una,
pace
non svantaggiosa, e di piu, volle che non si facesse nessuna menzione
del 'Trattato di Abo del 1742, che avea turbato IL eftetto del! alleanza conelusa
tra la
Svezia e la Porta nell' anno 1759, peril che lalleanza suddetta veniva sempre
piu ad acquistare una maggior solidită. Ragioni si positive e incotrovertibili
non
possono fare a meno di non convincere anche gli animi i pitt prevenuti, e
îl mondo
„imparziale potră facilmente discernere, che, se îl Re di Svezia tosse a, tempo res-

„"tato

soceorso,

le promesse

a norma

delle “replicate 'sue instanze, e gli fossero state mantenute

fattigli fino dal

primo anno

di Vaseelli,- soldati, e denari,

sarebbe trovato nella fatale.e dolorosa alternativa o di -soccombere.a una. non si
forza
“superiore, o a deporre quelle armi,-che avea impugnate non meno glorios
amente
per se stesso, che utilmente per 1' Impero Ottomanno.— Constantinopoli
18. No„vembre 1790. - Heidelstein», -:
i
a
o
a

E)

ANEXA LA PAG. 325 şi 429
|
Publicămii aci, ca anexe la studiulii despre 'administraţiunea țărei
Munte“nescă sub Coburg, mai multe acte, ori estrase de acte, relațive
la administra-

țiune, ori la justiţie, la monastiri, la comereiii, bresle, ete,
. Ţată-le ;
e
ea

0.

,
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V, A. Unecură -

Către Divan,

Jăluescii bunătăţii d-v6stră, că eii âncă fiindii nevrâstnicii, r&posase părinții

mei şi rămăsesemii sub stăpânirea mamei cei vitrege, căreia, după f6i ce
se vede, i-se înplinise tâtă zestrea de unchiul mi Dumitru, în care f6ia se
cuprinde, că ai rămasă dietă dela părinții mei, măcariă și de o tăgâduescii, și
reposândă şi mamă mea cea vitregă, m'aii lăsată la ună cumnat ală met,
Gheorghe Elefteriu, lăsându-i şi o vie cu odă, căruia ce va agonisi să plătâscă
la dascăli, să înviți, carte şi, învățândă numai ună ani, sciindă meșteșugulii
cojocării, m'aii luati dela carte să mă înveţe cojocăria, și am slujitii fără de
plată până am ajunsă în vârstă, și până a nu veni armia chesaricâscă, ca să'mi
descoperii cele r&mase dela reposaţii părinţi m'amii dusii la Rusciuc, unde ami
găsită pe unchiu-meii Dumitru, carele era brigligiă, și apucându'lii cu strinsâre
de rămasele tătine-măă, el, ca să nu rămâe de negustori, mergând la Țarigrad, mi-ai datii nesce zapise ale părinţilori mei, ca să stăpânesciă lucruri de
ale - părințilorii mei, adecă o vie de la Gheorghe Elefterii, care vie este a
mumă-mii de zestre, împreună cu casele cel€ mari oţ. mahalaua Lucaciă, i unii
zapisă de tal. 1.377, bani 6, datorie bună, cu dobânda lor, după cum se va vedâ

şi zapisele la cercetarea

ce ne se va face, cum

și pentru

oca 700

câră, iarăși

0 ceri dela Cârstea și de la Gheorghe, pentru care mă rogii cinstitului Divani
să mi se facă dreptate cu înplinire, și ce va fi mila d-vâstră. — Pr6 plecatulii
d-vâstră
JMihaii sin reposatului Craia Bogasier.
Dela Divană,

Vatav. de păharnicei cu păriţii dela care are a cere pereusia, să-i înfăţisezi
la judecata departamentului, unde, de înpreună cu cei-l-alți boeri să fie și d-lui

stolnic Dumitrache, ca să cerceteze și să ne facă anafora. 1789, Decemvre 2.
(Cod. XVIII, Fil. 1).
Către cinstitulă Divană al principatului ferii Românesc,

judecății,

|

dela departamentulă

Prin mum-basirlicului mai susii numitului zapciii, se înfaţișară la judecată
Mihaiu (ce până acum ai fosti nevrâstnici), sin Cyaia Bogasier cu Gheorghe:
Lefteriu, cerândui o vie din Dâlul Negovanilor sud. Saac, care, după mârtea

părinţilorii lui, aii fostii primit'o Gheorghe prin zapisii ce se văqu, cu I6t. 1778.
Ghenarie 1. Dati la mâna lui Dumitiu ot. Tetova, fratele mortului Craia şi

unchiu lui Michaii, cu tocmâla ca să o lucreze în optă. ani, Și să iea rodulă,
iar la sorocu săi 0-d6 lucrată, vie roditâre împreună cu tote dichisele, și vasele
„viei câte pe anume sunt la zapistă scrise, şi fiind-că după acelă sorocă de ani
opt aii trecutii până acum alți ani trei, i-ceru Mihai socotelă de cheltuială

ce ai făcut'o și venitulă viei; așișderea cu altii zapist dint”același ani 1778,
Decemr. 15, i-mai ceru lui Gheorghe Lefteriu bani părintesci tal. 1376.60, ce

„i-ai fostii, primiti,

iar prin mâna

numitului

Dumitru,

unchiu

lui Mihaiă ; între-

„bându-se şi Gheorghe Elefteriu, nu tăgădui, nici datoria, nici așeqământulă viei,
arstându-se bucurosi, ca să facă teslim Și să-şi ice și zapisele, âncă și socotela
viei pe trei ani de cheltuială și venită iarăși fu primitor săi o dee, pentru
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care şi dela judecată aşa să hotâresce, ca Gheorghe, Lefteriu după zapise să-și

-plinâscă

t6tă

datoria, însă

să-şi tragă cheltuială, după

pentru vie la cei trei

ani, fiindi Gheorghe

sameșii

vremi, cu dobândă la decinială și să se plătâscă și

haculă pentru ostenâla lui, peste tâte ........, și asupra lui Chiriţă Cupeţul
care prin vechiul, fiu săi Costandin fu la judecată faţă, cerândui Mihaiă casele' tătăne-săă ot. mahalaua Lucaciă, iar Vechilulii lui Chiriţă arată zapisii cu
l6ţă 1774, Decemvre 3, iară a lui Dumitru Tetov6, unchiu lui Mihaii, vândânaii
acele case lui Chiriţă în tal. 1100, de sunt ani 15, cu tâte acestea fiindi-că
acum se află în vârsta cea după pravilă, are dreptate să-și caute părintsca,
moştenire, dar fiindă-că vângătorulii, adecă Dumitru, unchiu lui Mihaiii, măcari
că locuesce la Tetova, dar înţelese judecata, ca alişverişulii este în țâră precum
și în anuli trecută, ai fostii aici negustorindu-se, iar de acâstă dată pentru ale

Tăsmirați întâmplări lipsesce, carele face trebuință

a fi față ca să îndestuleze

judecata, cu ce volnicie ati vîndutii casele, oră după dietă sai învățătura mortului, si velnicitii de vre-o judecată? ci acesta diafora a casei se va mai zăbovi

până va fi și unchiului săii față, şi atunci se va face cea. mai cu temeiit hotă-

rîre a judecăţei, iar de se va întâmpla

unchiului săi sfârșitii acolo,

atunci Mi-

haiii va aduce dovegi de mrtea unchiului sti, şi i6răși, cu alta teorie a judecăţii se va face izbrănire, iâr cea, de săvârşitii hotărire pentru tote rămâne a se

face de către cinstitulă Divani. — 1789, Decembrie, 2. (Cod. XVIII, Fil. 2—3).

Dela Divanuli, Principatului ţării românesci,
Cu acestă anafora de judecată şi hotărire ce aii făcută departamentulii ju-

decăţei, înfățișindu-se și la marele Divanii Mihaiă cu Gheorghe Elefteriu şi cer-

cetâadii și noi pricina de isnâvă cu amăruntulă, ami găsitii drâptă şi cu cale
judecata, departamentului şi câtii pentru vie hotăresce Divanul, să o facă zaptă
Mihaiă, și să o stăpânâscă ca a lui bună chironomie dela părinți, urmândii pentru socotâla rodului și a cheltuelei din taei ani, şi ostenâla lui Gheorghe precumii
departamentul ati găsitii cu cale, și pentru ca să aibă Mihaiii îngăduială până

va veni unchiul săă, şi atunci teorisindu-se pricina casii se va hotărî, cum şi
pentru bani să dâ și însu-și Gheorghe datori, numai arâtă, că din întâmplările

acestor cunoscute vremi trecute de răsmeriţă, ai scăpătatii, ati păgubitii, şi ai
perdutii, nu numai aceşti bani a acestui copilu, ci şi ai altorii negustori, care lait
împrumutatii pe dânsulii după vremi, pentru care la lstuli 1786 s'aă facuti cer-

cetare din poruncă domnâscă pentru acesta, și arâtă la Divană anafora a:judecătorilor de atunci, în care se coprinde datoria lui de tal. 6605, unde înfățișindu-se atunci și datornicii lui, şi atâtii din tacrirulă însuși ali datornicilor, câtă

şi din cercetarea ce în multe chipuriși în multă vreme aii făcută judecătorii, pli-

: roforisindu-se că starea lui este forte prâstă și că mai multă nu pâte da decâtiă
tal. 500 pe anii la toți, aii făcută judecata hotărire, după pravilă, ca 'să nu-l
supere datornici ce aii luati dela dânsulii mai multi, decâtă a lua:cu analo-

ghie toţi acei tal. 500 pe anii; deci cunoscutii fiinâii, că Gheorghe nu are aceşti

bani gata să-i plătescă acum cu nici ună felă de chip, ai hotăriti Divanuli că
de va vrea Mihaiii a intra şi elă la analoghia acelor tal, 500 pe anii împreună
cu cei-l-alți datornici, să aibă zapeiulii celi orânduitii a împlini pe totii anulii
analoguliă cei ține dintre cei tal, 500 la suma de tal. 1376 bani 60 ce area lua
cu dobânda lor, până i se va plătii toți banii, iar ne primindii să fie îngăduitorii până
va veni unchiul sâă, carele aă avutii asuprăși aceşti bani ai lui Mihaiu dela
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V. A. Unecnră

carele i se cade mai multi. lui Mihaiii ași căuta acâstă pereusie, ca
dela

unulti
ce în mâna lui ai fosti și să-lii apuce pe unchiul săi de dreptate
a ce. are, ca
să-i plătâscă toți banii deplinii, capetele câtii și dobânda și apoi
unchin-săii își
va căuta cu acestii Gheorghe .Elefteriă la care elii i-ati dati,
1789, Decembrie
20. (Cod. XVIII, Fi. 4-5).
N
Sia
n
„>
Dimitrache. Ghica, Ban; Rad Slătinenul, Vornic; Manolache.
Grădiștenu,
biv, vel. Vist ; Mlarchelius, Ofichel împtrătesci.
i
e
i.

î..

+

După jalba lui Gheorghe Manicat Safran vechiluli lui Ioan Cincu
dela Sidatoria

biă, pentru
deruliă pr6
la condică
șetrarinlui

ce-are a lua dela reposatulă serdai Zamfirache și după
orînaltului prințipii, îi cerea jăluitorului, sait trecutii zapisuli
i înapoi
sub -No. 5. Iar pentru avatulii: numitului veposatii s'ati dati
poruncă
Angheli, care are lucruri de ale acelui răposatii, cum și
alții ce va fi

mai avândă să nu le de nimănui, nică altor. datornici să nu să
plătesc

ă pânăva
lua isprăvire acâ=tă datorie, care are a se căuta când va
fi Şi fiulă, să-lii d€e
Zamfivache faţă, fiindă că acum lipsesce, de care lucruri
ce sunt la “şetrariă
Anghe
li,
ati dati șetrariuliă adeverinţă la Divan.

o

Stan Hergheligiu ot satul Ciumați sud Ilfov cu sărdarulii Ioniţă
Sefendachi pentru o iapă cu. tacâmulii
ei, i două puşti și unii brâi, care sati hotăritii
a le plăti sărdarulă
în sorocii de o lună.

S'aii dati porunca Divanului către Dumitru Slătinânu
pentru o cutie-cu
scule a d-lui Ioniță Fâlcoianu care se afla la dânsulă
, să o d6. — 1790, Ianuarie, 21...
pi
n
|
a
|
”

|

Rae

E

ae

S'aii făcută volnicie la jalba lui Drăganii ot. Neculesci sud.
slam. Rămnic.
pentru 156 oi ce i-staii luati cu poranea spătarului Chian(?)
i
şi
la
înfățiș
area ce ati
avutii cu

spătaru la d-lui vel. vist, ati arătată că plata aveloră
oi este asupra
lui Costandin laica i asupra păharnicului. Dedulescu,
ce ai fostii ispravnică, să-i
înfăţișeze

înaintea ispravnicilorii de acum, şi de la cine va rămânea
ori să înpli-

n6scă, sci.să-i aducă pe toţi la Divanii.
— 1790, Ianuarie, 21.

|

|

e

.
“Sai dată poruncă la d-lui vel. vist. ca să pue
să se facă catastihi de
rădicătură de oieritii, că are nădejde Divanul a se
da poruncă dela pr6 Inaltul
Principii. — 1790, lanuarie, 25,
a
Ma
A
a

S'aii dată poruncă la d-lui vel. agă pentru Zamfir
ă vătafu de cârciumari,
ce ai muriti făr de-a nu avea copii s6ii soție,
ca înpreună cu unulii din d-loră
boerii epitropi:și cu starostea de negustori,
să facă catagrafia de totă r&masu
lui, însciințândăși Divanului, și acel6:să stee
spre a nu să hrâpi de unii alţii.
— 1790, Februarie
7. (Cod.
, AVIII, Fil. 23). N

Ga :

.
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Porunea care s'aii făcută către starostea de negusloră
în dosulă Jălbii și Anaforatii departamentului, ca să se vândă la mezală
trei
moșii din sud. Teleormani, anume Balăcii: i Gugulesca și Zimbrisea ale Dunmnt-c
i
Catrina stole. Bălăcâncăi,
Vei vedea anaforana ce aii făcutii către Divanii dumndlorii boerii judecătoră ai departamentului, pentru care “Divanu-ţi poruncesce, să faci mezată
acestori
moșii, după obiceiă, întru auqulii tuturoră, avândii de scire și cei care
li se cu-

vine a sci de vândarea acestori moșii; pentru care diutr'acestea, nu va fi cunoscuti
suma stinjeniloră se va face alegere la fața locului, și pe acea sumă ce va eșii
va numera mușteriu și cusuru banilor, și dară săvârșindu-se mezatuli să arăţi
Divanulu
i pentru buna stăpânire, după obiceiu. — 1790 Feb.

9.

EA

Pitac către pr6 sfinţia sa părintele Mitropolitii a trimite să aducă pe preoții dela satu Luica din jud. Ilfovii, cară s'aii arttati cu înpotrivire și nesupunere la porunca Divanului la cartea de blastemii, dicândă şi cuvinte de hulă.—
1790, Februarie, 9. (Cod. XVIII, Fil. 26).
+

„Sati făcutii cartea Divanului către Dumndlui judecătoru ținutului Branului
ce este subt comanda al Comitatului Haromsechiu, după jalba Bratului sin Ca-

raiman, i Voicul Moja și cu alţi locuitori dela satulti 'Talea din

pentru Bucur. Cărbacea, i Coman Tişcă, i
tovarăși al lorii dela Moeciu din hotarulii
în anuli trecutii le-ai luati dela o stână
ocă brânză, 150 ocă sare, 100 ocă mălaiii
le căuta judecata.— 1790 Febr. 18.

sud, Prahova

Radul și Ion sin Popa Tișcă, și alți”
Branului, ținutulit Brașovului, cum că
din muntele Dichiu 700 de oi, 1500
și o căldare, Divanul îl poftesce a

2

După anaforana starostiei pentru taleri 110 ce are a lua logofătulă Dragomir dela cumnatu-săii Ioniţă Polcovnicu, care lipsesce la "Țarigrad, avândă
Polcovniculii o clironomie la starostie, după dovegile ce aii avută, că cu
adevirată are a lua, s'a dati poruncă starostiei de neguțători, ca să-i dea acestă
bani
din partea acelui Ioniță și banii să-i dea de arginlă. — 1790, Februanie
, 18.
(Cod. XVIII, Fil. 31).
-să

S'ai făcută pitacă la boerii epitropi, după arătarea dumnţlui vistierulă Grădiștânu, pentru unii Janache Dascălu, ce aii muritii-fără de clivonomi, ca
să cer-

ceteze de avutulii lui și să-lii i€ la epitropie, dândii adeverinţă la mâna dumnslui

vistieriii, din care să se scotă cheltuială îngropării, i pomenirile ce se
vor fi facută. 1790, Februarie 19. (Cod. XVIII, Fila 30—49).
.
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S'aă făcută pitacii la pr€ Sfinţia Sa părintele Mitropolită după orderulă prâ
Inaltului

prințipii dela 27 ale lunei aceștia, pentru patru inele ce cun6șce Mihalache "Medelniceru Dedulescu dintre lucrurile ce s'aă faratii dela Slam Rămnic,

care inele sunt în păstrare la dumnâlui Staab Auditoriă, să trimită cu vătafulă
*
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„VĂ.

Uneciiră

de Divanii numitul Medelnicer, ca să primâ
scă jurământă, că acele inele sunt
ale lui, și să aibă răspunsă Divanulii, ca să răport
uiască pre Inaltului prinţipă, ca
după jurământii să i se d6e inelele. 1790, Februa
rie 19. (Coa. XVIII. Fila 30--50).
%

Porunea ce Sa

fiiculii din dosulii Jălbii Vlădicai Zehnos epitropulă

mânăstirii
Colţii pentru moșia Comarnic, la Ispravnicii Prahovii,
după îfosulit ce s'ait făcută şi
la stoluic

uli, Niculescu pentru moșia luă Alexandru
Vodă Ipsilante.
Veţi vedea jalba ce aii datii la Divanii Sfinţi
a Sa părintele Zehnos epitropuli Colţii, pentru care să poruncesce dumnr
âstră, ca să daţi în scire acelor
păriți, să se scâle cu sineturile vechi ce aă qisii,
că aii pentru acâstă moșie, şi nu
le-aii arătatii, ca să vie la Divană să se judec
e și până a se judeca moșia 'să o
aibă monăstirea întru stăpânirea sa precumi,
ai stăpânit-o din vechime, care să
facă

zaptii acum cu ajutorul dumnevâstră, să o ţie
și să-i î6 venitulă, și după

ce vor veni şi se vor judeca, Divanul
Februarie, 19. (Qod. XVIII, Fila 33).

va hotărâ dreptatea cui se va căde. 1790,
.

e

S'aii vădutii la Divană însciințarea ce faci,
Pre Sfinția 'Ta, de pricina comisului Bărcănescu cu Smaranda Manii soția

sa, ci câti pentru banii de zestre, vei
sci Pr6 Sfinţia 'Ta, că silindu-se. comisul
Bărcănescu i-ai împlinită pe toți, dându-i la mână de obrazii „vred

nici de credi
fostii hotărită de Divanii ca să dea pe t6tănță, asemenea și pentru banii -ce ati
diua cheltuiala numitei soţiei sâle, ati
împlinită dintînșii, şi cusurulii ce va

mai
pentru hainele și sculele zestrei, fiindii-că fi îlii va împlini şi pe acela, cum şi
comisulii arâtă, că le are la, Braşovă,
cu puțină îngăduială le va aduce și
elit va fi siliti a face isbranire pentru
totii cusurulii zestrei, ce să face însciințar
e Pr6 Sfinţiei 'Tale pentru acâsta,
ca să fie sciutii, că de acuma înainte
nu mai este comisulii Bărcănescul
datoră a mai purta cheltuiala pe tâtă
giua, ci rămâne ca de către rudele
d-lui
dinpreună cu d-ei să dâe banii unde
vor găsi locii siguri să ămble cu dobân
dă,
ca dintracea dobândă să-i sc6ță d-lui chelt
uiala hranei și a trebuințelor: ce va
avea; iar pentru darurile dinaintea nunții
, fiind-că comisulă face apelaţie, se
va
face cercetare; cu tote acestea fiindcă trba vedemi că s'a înlesnit
până aici
Divanulii cere dela Pr6 Sfinția Ta, să
ni
la Divani, ca şi acesta să o dea la al 3-lease trimiță însăși cartea despărțirei, aici,
obrazii, până va împlini Bărcănescu
tote cele drepte ale soției sâle, să nu
mai găsescă și cu acesta pricină de
prelungire. 1790, Februarie 22. (Cod.

XVIII, Fila 32).
i

După anaforaua dumnâlui vel spăt. și
al judecătorului spătării, pentru pricina judecății, ce are- Constantin Dedu
leseu postelnicelă, i doi fraţi ai lui
anume
Stan i Niţul cu unii Gheorghe Opincă,
ce aii fostă căpitanii, pentru ună frate al
lor ce ati omorită numitală căpit
ani cu slujitorii, şi i-ai luată armel
e i 500
galbeni ce-i ai avutiiîn chimirii,
dela Curtea de Argeș, cu mijloculă după care ucidere fugindă la ună bim-bașa
acelui bim-başa aă apucată pe Constand
ca să-i dâe zapisii, că mârtea at fosti
in
din pricina lor, iar Gheorghe Opinc
ă nu
este vinovatii, şi nevrândă a da acelii
ai dată lucruri de tal, 460 de i-aă zapisă era să-și primejduiască și viața și.
scăpa

tii viața, de care acesta ai dată măr-
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turie Dumitrache Hurmuzoglu, că prin mâna lui s'a
dati aceste de şi-a scă“pată viața, şi s'aii găsitii cu cale a-i plăti Gheorghe
acești bani, i armele să le
dâe, cum și pentra 500 galbeni, de vor put€ face jurămâ
ntit Constandin i Niţul
frații mortului, că atunci la mortii ati fostit acei galbeni
cu adevărată, şi nu i-ai
luată ei, și să-i plătâscă Gheorghe Opincă cu slujitorii
aceia, iar pentru ucidere
pricinuindi Gheorghe că elii aii fostii trimisă cu porunc
ă să-i ridice și neavândi,
supunere, întâiii mortulă ati dati întrânșii, şi apoi ati dată ei
de Pati omoritiă, fiind-că
între câta mortului ati fostii uni Nica Untarul, de va
da mărturie acel Nica,

că înteii mortuli și cu frate-săi ai -slobogitii focuri în Gheorg
he

atunci se va,
micşora vina uciderii, iar când nu va mărturisi - întm'acesti
chipă Nica Untarul,
se vor pedepsi după pravilă; la care acâsta se arâtă în
anafora, că aii rămasă
amândouă părţile mulțămiţi, după care s'aii făcutiă și dela
Divanii întărire, dând
dumnâlui vel spătari, şi prin cuvânt la Divană mărturie, că
sunt mulțămiţi, ca,
să se urmeze întru t6te asemenea, şi să poruncesce dumnâlui
vel spătari a împlini tal. 460 și armele, iar pentru galbeni să ducă pe Niţuli
Constandin fraţii
mortului a săverşi jurământă, și jurândi să împlinâscă și galbeni
i, iar neputândii
jura, să nu se supere, cum și pentru -fapta uciderii să se aducă
și acel Nica Untarul la jurământi și de va putea jura sâi 'nu, să însciințeze,
ca să se facă cea
de săvărşitii hotărire a osîndei pentru fapta uciderii, după
pravilă, 1790, Februarie 22. (Cod. XVIII, Fila 36).
:
Ps

După jalba lui Procopie Esarhu pentru a seste pe egumenu

mânăstir

cidrele, s'a orînduitii dela Divană, că părinţii Sfete Goreni cari se afiă ii Căşaici, ca
una ce și acâstă m6năstire este închinată acolo, să cerceteze pricina
şi
să
arâte
Divanul
ui de pricina acâsta. 1790, Februarie 26.
e

Trei cărți la SI. -Rămnic, Buztă, Ilfov, pentru lude 18, ce aă
fugită dela
ocnele dloldovci.
Dumnâv6stră Ispravnicilor ot sud sae sănătate, vă facemii în şcire că dela,

ocna ot Moldova, la 7 ale lunei aceștia ai fugitii acești mai josii numiţi 18 fu-

gari anume Nica, Stan, Ivan, Cicol, Dimitrie, 'Tiinova, Hristodor, Dimitrie,
Ștefişoglu, Diamandi, Ionandi, Stancul Stoil, Atanasie Mitr6, Mateiii Stoica,
Vasile

Dobre, Simion Sandul, Petru Novăștit,

Constandin Stanciu,

Slavul 'Tudor, Ște-

fan Ioan, Petre Constandin, Nicolae Catezioglu, pentru care Divanulii vă
porun- :
ceșce strașnicii, să cercetaţi în totă judeţulă, de față și pe sub cumpătii, ca
de se

va fi întimplatii a veni aici în partea locului acești fugari şi se vor fi aflândit

tăinuiți, ori toţi, oră dintr'înşii, să aveţi a-i dovedi, și prindându-i, să aveți
a înşeiința Divanul numai decât, 1790, Aprilie 8. (Cod. XVIII, Fila 85).
.

=

Sai făcutii poruncă cu zapciii armășeseii către cămărașii dela ocna Slănic,

„ca să pue pe uni

1790, Aprilie 12,

Petre sin Popa Manea ot Baciu ce s'ati găsitii canon în ocnă,

Anaforaua departamentului de Cremenalion pentru ţiganii Domnesci,

cari se

ameştecă cu cununii unii fără de știrea stăpânului lor, alți cu sciință de boerii
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ce- ai țigani,și cerii la acesta cum să urmeze, ori după pravilnicâsea
condică
s6ă după cum va porunci Divanul ? s'aii făcut răspunsii dela Divanii,
că pravila,
are a se urma, însă acesti felii de pricini să aibă a le cerceta deosebit
i și să le

arcte Divanului,

Aprilie 12.
Sai

și pentru fieşcare

se va face judecată

și hotărîrea ei. 1790,

datii poruncă la boerii epitropi pentru casa vistierului Racoviţă, fiind-

că slugerii Palada ce este

epitropă

fiindii economii T&ă, să se scOță şi să

i-se.
ide socotla neîngâduindu-lii a se mai. amesteca, la care luare de s6mă
să fie şi
să se dee de șeire și clucerului Racoviţă, la care să fie zapeiii, vătaful
ei de paharnic.
1790, Aprilie 17.

|

„_
După anaforaua starostei de negustori prin care cere și se rogă
pentru obiceiulii telalicului, ce este orânduitii pentru starostea și pentru telali,
a nu se strica
și a da poruncă cum să urmeze, că-lă apucă pe .dânsulă telalii,
pentru lucrurile

ce aii vendută ale casii vornicului Creţulescu, căci după jalba clucerului
Istrate

Crețulescu so porunceșce a nu se scădea din bani nimici, s'aii
dată poruncă iarăși
la starostea, că la tâte cele-l-alte are să se urmeze obiceiulă
, iar numai dela
casa acestui
boerii să nu ide nimicii, căci se află în distihie,

și.să nu se facă |

nici o scădere banilor. 1790, Aprilie 17. (Cod. XVIII, Fila
102).
Ei

Hotărirea ce s'aii făcută în dosuli, anuforalii departamentului
la pricina
> mahulagiilor dela St. Gheorghe vechii cu Aitul Croitoru
Dărstoren pentru o prăvălie ce a cumptral-o între ci, și maur-lii primesciă, și ceri
a se da li Stan Zăbunaru, după a lor cerere sai hotărită a întovce banii Stan
Zăbunaru Mitului
și să rămăe prăcălia hui,
Sai judecată și la marele Divanii Mitul Croitoru cu Stan
Zăbunaru pentru
protimisis a acestei prăvălii, unde față fiiudii și preoţii vecini
şi mahalagiii în Divanii și întrebaţi fiindii, toți cu o gură respunseră, că pe Stan
îlii voescă de cumpărătorii, fiind crescuti întru acestă prăvălie, pământânii
de aici, și însuși pricinuitorii cu trudă și paza lui de ai scăpatii numita prăvăli
e întru acâstă trecută
vreme din mânile 'Turcilor ne stricată, la care ati şi cheluit
ă de ai facuti câte
unii merimetă și aii apărat-o de Turci, şi ai trasi tâte
angariile ei, și deosebitii
vădurămii și adeverinţa eclesiarhului bisericei domneșei
dela Aprilie 21, cum că
mai multii primescă pe Stan Zăbunaru decâţi pe numitul
ii Mitul; deci Divanulii
at hotăriti Stan Zăbunaru să stăpânescă prăvălia cu
pace, întorcândii bani Mitului Croitoru, pentru care i s'aii dată dela Divanii acâstă
întărire. 1790, Apri-

lie 24. (Cod. XVIII, Fila 116).
Gheneralii Entenberg Felmarşal lieutenant..
Racoviţă

consilieri

Marchel ofiţialii împărătescii.
.

Ii

E

Filaret Romnicânu.

Dumitrache bană.
Radu

Slătinânu.

.

Manolache Grădiștânu.
Constandin Știrbeiti.

Mateiii Fălcoianu.
Dumitrache logofătii,
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Porunca ce Sai făcută în dosulă jălvii clivosului bisericilor dommnesci,

Cu cale fiindii jalba şi cererea clirosului bisericilor

domnesti, poruncesce

Divanulii, ca datorii să fie ori-care chiriași ce are veri-ce namestie pe locul

bisericilor, să aibă a da șcire bisericașilor ca să; iscălscă și bisericașii după obi-

ceiulii lor la facerea din noii, ori la prefacerea, ori la schimbi, ori la vângare,
afară din mezată, la care acea poti avea bisericașii șcire din strigarea ce face
telalulă întru auduli tuturor, căci de nu va urma acestei datorii nu va fi
temeinică vânqarea, s6ii schimbulii ce vor face; dreptii aceea datori să fie şi bisericaș
ii
a arăta acestă poruncă la toţi chiriașii, ca să aibă şcire: mai nainte. 1790, Maiii
1.
(Cod. XVIII, Fila 123).
-Entenberg leitnant-feldmarschal, Rămnic- Filaret.
2%

Primind porunca, Divanului, să aveţi a orândui dumnâvostră unii boerinași ;

cu pracsisii, şi din poruncă, cu alți meșteri lemnani să mârgă la moșia Ogrezeni

a Ecaterini Fălcoencei şi prin carte de blăstemii să facă dreptă preţuire caselor
ce sunt făcute pe numita moșie de șătrariu d. „dntonie Fotino. soțului numitei .
Ecaterina, care sunt numai de lemnă clădite și învălite iar nu și zidite, însă.
„ Preţuirea se va face după starea în care se va fi aflând acumii; și să fie și
prin șciința amândorora părțilorii, și acea preţuire a orânduitului

de către dum-

n6vâstră deîmpreunăcu meșterii lemnari cercetându-se' şi adeverindu-se cu iscăliturile dumnâvâstră, să aveţi a o trimite la Divană fără de zăbavă. 1790, Maiii
+. (Cod. XVIII, Fila 127).
.
a
ze

Hotărirea ce sai făculă în dosulă anaforalii departamentului de Cremenalion la pricina lui Costandin pitariu cu Costandin Aloldortnu pentrn nește chimiruri cu galbeni. -

Sati cetitii la Divană anaforaua, și după atâtea dovegi ce sunt arătate întru acâstă cercetare, nu rămâne îndoială cum că banii acelor chimiruni sunt luaţi

de Costandin, pentru
turisi că “i ai luată
folosii, în vreme ce
nicii, că t6te acestea
făcutii

fapta

acâsta;

care nici este trebuință de a'l căzni, căci numai cu a mărelii, şi a nu'i da, nu este păgubașilor acâsta de nică ună |
cunoscutii este una ca acesta, ce ati urmatii atâtea netreble-ati pusti înainte și le-ai hotărită a le suferi cândii ati
Dreptii

acea,

hotărâșce

Divanuli,

ca toti

avutulii lui ori

bani, ori haine, oră alte lucruri, câte se vorii dovedi,.eri la. dânsulii, ori la acea
prâcurvă, sâit veri la cine, să se ia-e. până la unași să se dâe spre împlinirea
acestui furtişagă de bani la, păgubași, afară de zestrea, soțiii lui, Maria, care este
hotănită prin deosebita carte a pr6 sfiiațiii sale părintele Mitropolită ; pentru
care să porunceşce dumntvâstră judecătorilor .departamentului, acesta să o cercetați cu totii felulii de mijlocii, atâtti dumnev6stră despre partea judecății, câtii
şi păgubașii să fucă toti felulii de cercetare, ca să afle să dovedâscă, puindii şi
pre acea pr6 curră la cercetare cu înfricoşare ca să mărturisâscă adevărul de

avutul lui Costandin, și așia dumnâlui vel armaș să facă împlinire, 1790, Maiă 6.
(Cod. XVIII, Fila 133—135),

.

.

8

Porunca

către vel. agă pentru pricina

a doui hăcani ce aă reportuitit Di-

vanului” și unii fdinarii, că i-ai trimisi la lagăru

dela Herășci și la Ialomiţa;
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.

după porunca Divanului i-saă poruuciti, ca câţi
în voia lor nesiliți voră a merge,
să-i trimiță ântâiă la Eeselenţia sa ghenăraluliă
, ca să arâte la ce lagării mergă,
şi să li se dee cărţile Lesele

nţei sle la mâni, spre a nu se supăra de către
nimenea. — 1790, Maii, 8. (Cod. XVIII, Fil. 139).
se

Porunea cu mumbașir către cămărașu dela
Gheorghe Ploeștânul și Ienache Delhiu, ucigașii lui ocna 'Telâga ca. să pue pe
Vasile Holteiu dela Ploesci,
i pe Voinea sluga lui Tudor Pitân căpitanu,
ucigașii lui Ioan, Barbatu Eftincăi
ot. Mogoșoia, dândii aderărinţă mumbaşirului. —
1790, Mai, 17.
%*

Volnicie cu mumbașir Armășeșcu, ca să pue în
ocna Slănic pre
Uugureanu, Străinu ce ai făcută înșălăciuni unora
și altora cu nume de
şi i-ai mâncat, atât la partea politicâscă câtă
și la partea ostășâscă, și
başiru să aducă adevărință dela cămărașii de ocnă,
că l'aii făcut teslim,
făr' de ali doilea poruncă să nu se slob6qă.

Ștefan
datorii
mumcarele

Ei

Dela Divanul principatului feriă românesci.
* Porunea către Costandin Zisul,

La 15 ale lunei lui Maiă te-ai înfățișatu

la Divani

i cu Andrei Rusul, şi
Divanul te-au îndatoratii, ca în sorocii de 15
dile, adecă până la sfîrşitulă lui
Maiii, să aibă a găsi și a aduce aici la Divan
ă pe soția acestui Anâreiii, după
care hotărire vedemi că soroculii aii trecută şi următ
orii m'ai fosti, pentru care
Divanulii "ţi poruncesce ea negreșiti pe soţia jăluit
oralni acestuia să o aibi a 0
da în mânile lui și să ici

adevărință iscălită cu martoră cum-că ai făcut'o teslim
,
că întraltii chipă să scii că nu-eșcă mântaitii, şi
scii că ţi-se va trimite mumbașir de te va rădica cândă nu vei fi următorisă
din slujbă, și aducându-te
aici, vei căd6 în osîndă, și după faptele tale cu
care te-ai purtati la acâsta netrebnică faptă. — 1790, lunie, 5. (Cod. XVIII, Lil.
180).
%

După

raportulii d-lui vel. agă pentru

pereusia

lui Stefan Ungureanu
unora altora, s'ai dati
ă la vel, agă a se vinde lucrurile cu mezatii
şi
banii să se împarță pe datornici. — 1790, Iunie,
6. (Cod. XVIII, Fil, 181).

saii

hotăriţă

de Divană

care
a se trimite la oenă pentru însălătoriile ce ai facuti
porunc

Lucrurile

Un bordeiă,
ca tal: 30.

de vale la sfeti loan,
.
-

anume:

pe locu monăstirescii,. care pote. să facă

Un pistolă ca de tal: 4,
Palru pei de vacă.
Trei pături nouă,

una câte tal: 2, și alte măruntăi prâste ale casei,
se

Lo

“ Isronia Rosâiirănă

5oi

Divanul, Principatuhii fării vomrnescă
- Poruncă către boerii epitropi.
Dragomir biv. 3-lea logofătii este datorii capete
tal. 120 afară din dobândă
la Nicoli sărdară, pentru care datorie îi sunt,
casele amanetii, şi la sorocii neplătindii, sunt date spre Yândare. Deci fiind că
Dragomir este la 'catastih de
mila ce s'aii rânduită a da dumnâvâstră dela cutie
cesce Divanu, ca să dați acum tal. 90 pentru 9 luni,tal. 10 pe lună, vă porunși cu tal. 30 ceai câștigatii și eli, care i-aii şi dată împlinindii capete
le să-"i dați lui Nicoli sărdaru
spre ai scăpa casele, iar pentru dobândă va avea
și sărdaru Nicoli îngăduială
până la tâmnă.—1790, August 13, (Cod. XVIII,
Fila 246).
FEntenberg, Cozma al Ungro Vlaliei, Râmnic Filaret
, Joan Logf,
Manolache Grădișteaniă, Costandin Știrbeiii, Mateii,
Fălcoianu.
%

Porunca către ispravnicii ot. sud. Saac. ca să orându
iască omă harnici la
viile: lui Ioniţă Dan Braşoven, ce le are aicea la
acelii județii,. ca să facă toti
vinulii zaptă, și dândulă în s6mă bună, să stea
în păstrare până la a doua
poruncă, pe care vină să'lii măsâre și să trimită înscii
nțare la Divani, şi să facă
fără de zăbavă, până nu ridică vinurile, că nu se
vor îndrepta, și fiindii că și 1oniță Dan se află la vii, să aibă a'lă trimite şi pe
elii, spre a se izbrăni cu da-

tornicii cum și Stoicăi polcovniculii să'i d6e în scite a
se scula, să vie și el aici.

1790, -Octombre 18.

|

să

Dela Divanulă, Prinţipatului feriă românesci,
Poruncă către isprarnicii ot sud...

Se face d-vâstre în scire pentru un ucigaș, care la
24 ale lui Noembrie
dupăce "și-ati luati din orașii Prospulk un car cu chirie
ca
să mârgă la Edimburg, mergândiă pe drum ai omoritit pe 0 slugă
a unui cojocară anume Goli
Vetzler ce era cărăușul săi; acest hoț este la stat scurt
și gros, în vârstă de
“ani 95, la
obraz 'cu semne: multe de vărsată, buzată, părulii
capului murgii, c6fa
gr6să şi se artă el că este strajămeister la volint
iri ; era îmbrăcatii pe dânsulii
un antirii leşescii, scurtă, soldățescii, albastru-cenușiii
cu găitanuri: pestriţe, nădragii asemenea, de postav, unguresci, cisme negre
unguresci cu pinteni, avea un
bastonaș scurt de trestie; când se afla la numitulii
orași Proșpulk purtaîn capă
pălărie ostăşâscă în trei cornură şi cu funta de
mătase galbenă, și după ce'ait
săvârşit uciderea Vai

vădutii în orașul Palindorf cu o ipingea soldățâscă cenuși
e şi
în cap cu o pălărie rotundă, vorbesce forte bine nerațe
sce
și
"și
numes
ce
numel
e
săii Cristof Weber; născutii în orașulii Rap; la ședere
a lui în orașulă Proșpulk
avea prieteşugulii iarăși cu o slugă a unui cojocar
ii, cu care împreună după ce
ali săvârşit acâstă faptă Vai văqut, în oraşulii Palind
orfă, carelo acâstă slugă a
cojocarului este în vârstă de ani 24, la stat scurtă
de postav de ţeră cu laibăr roşu, cu nădragi vergi, şi grosi, are giubea galbină
cismele nemţesci, părulii ri-

dicati în susii; butea ce are este văpsită verde, căptuș
ită înăuntru cu postavii cenuşiii: și cu gumă vergi împistraţi cu albă, perdâua
de pele; d'inaintea buteii două.
ferestre și în spatele

. butcii iarăşi o ferestrue,cu doi telegari castanii alţi
de

592
ei
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15 pumni, calulă din drâpta de amândoi ochii este orbi
și spetitii, calulă cel
din stânga este forte mare la copite, amândoi cu hamuri nemţesc
i, în cap cu căpăstre .de pele și la och
- capacel
i e de pele de .... de aici se poruncesee dr.
cu deosebire ca să aveți a cerceta târte cu deamăruntu
pe sub cumpătii în
totă ținutuli

i acelorii judeţe, ca negreşiti să se găsâscă acești hoţi, și or cine
îi
va găsi, săi aducă aici la mine, feldmareșal leitnaut, și unii bacșiş
va
căpăta.
-1790, Decemb
rie 11. (Cod. XVIII, Fila 334—335). .
o
Intenberg, feldmareșal leitenant, Râmnic Filaret, Ioan Logofit
ulă,
Manolache Grădiștenu, Costandin Știrbei, Marchelius.
|
se

Sai făcută carte către magistratalii Braşovului, ca să de în seire

lui Ioniţă
din Brașov, căi se strigă viile la mezatii pentru datoria Stoicăi
logofăt, i a comisarului răsboiului Clemais, ca ori să vie să răspunqă la datorie,
sâi de nu, să
scie, că la sorosulii mezatului este să se: vânqă viile. (Cod. XVIII,
Fila 27).
sie

După însciințarea Divanului Craiovei pentru nisce țigani ce

paharniculii Ioniţă (Gănescu, viindii împreună cu omuli paharni are aică în ţâră
cului și armașii
orânduiță, s'aii datiişi cartea divanului, ca împreună cu armașul
ii orânduită de aici,
priu cercetare bună, câți țigani va găsi de ai paharnicului
să-i i6e, însă cu acei
țigani să nu care-cum-va să ide niscare-va țigani de-ai prințip
atului de aici. (Cod.

XVIII, Fila 29).

Ei

Mormântul

Dintre

lui Damari,.

boerii Divanului lui Sax-Coburg

era și Damari.

mântulii acestuia în biserica St. I6nii (lângă curtea cu jurați).
pe drâpta și în cuprinderea următâre :
[Ads

vziza

,

6

805hos

505

05

Io vas

Asus,

Amii aflatii mor-

utţac

Este în biserică,
|
Bopmzoz

, Gorts
avezatpn 705 1798, Bsarenigin 4, — Kai 6 ăn
utias hovrogzens Mowohdzs
Trăim uacă zis ovtbav zo Mamwăeas, îvmtves ivzabgnsai
: 1) uăy mad 1788,
Magi» 8, 6 2: z05 1789, Garonâpio» 9,
n

„Adecă: Aci zace servulii lui D-deii I6nii Damari, mare .vornicii

, care a repausatii la anulă 1798, Septembrie 4, Și boerulii mare logofăti
i Manolache Ypsilante și soția sa Maridra, cari ati repausată : Mari6ra la
anulă 1788, Martie 8;
iar Manolache
la 1789, Octombrie 9.

Pa

Dămii. aci în anexă,.ca tabelă, cuprinsul unui pasportă,
cu care, după
ocuparea Munteniei de Austriaci, se întoredii în patrie emigraţ
ii din timpulii lui
Nicolae Mavrogheni.
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Cu referință
:la calea din județulii Argeșului, Divanuli serie ispravoicului,

din porunca luminatului Principii,
cvei

lua d-ta pliroforie pentru

cererea ce se
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IND) ACRATISSIME C/ESAIEO REGIA & APOSTOLICE
(EP MAJESTATIS ARH
RUM

COMITIS

fis, &z fingulis,

&c.

cujusque

I DUCIS AUSTRIA, HAGNI PRINCIPIS TRANSY
LVANIAE, 8 SICULOREGIUM IN MAGNO PRIFIPATU TRANSYLV
ANLE
GUBERNIUM: Univer-

Statu,

Gradus, &z Dignitati. Oficiique, &

Majeftatis Fidelibus, quorumcunque
mendantibus,

Paftfuum,

Pontium,

Circulorum,

Functionis

Civitum, 8 Oppidorum

Vadorumque

Summefatae

Magiitratibus,

Caelareo

Regize

P'reefidiorum Com-

Cufto.bus, in hoc -Magno Principatu, & 1. Hungar
ia Regno
conititutis, 8 refidentibus, Militaribus, Ecclefiafticis em,
& Secularibus Preefentes vifuris Salutem, 8 Ofăciofam Nostri Commendationem. Poitquam Praefentin
Exhibitor Gyorgytze Miroslovăn Pollkovnil, ex K'rajova
in Valachia oriundus

, & cum Uxore sua ct tribus pedis..... : patriam suam
retro*y profecturus, lemet Literis Pa....ali- |
bus muniri petiifiet, hocque fine reverenter nobis
infiiltet; non modo pro libera eundi, ibidemque Com
morandi, ac fuo tempore redeundi facultate ipfi indu
lgendateld &z debita, ubi neceffitas tulerit, preben
da afiiltentia,
Eidem prefentes Noftras Salvi Conductus Literas
du:mus, & concedendas, Preesintibus prelectis, Exh
ibenti
reftitutis,

|
|
|
|
”
ie
E Regio Magni Principatus Transylvanize. Guberio Cibi
nii die 28 Menfis Xbris Anno Domini 7789. |

|

DN striac |
a

Semnat.: Comes Petrus de Reva

:

|

riuînl| care este în posesiunea mea.

1yp. GUTENBERG, Joseph G55l, Strada Domn
et 93,

|

|

|

David Vajna

"Îstonra Româxionă

.

-
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face din judeţu Argeşului, pentru facerea, şi dregerea drumului ce
duce la Uraiova, la care cerere, d-tale sciută fiind starea îutru care se allă acelii
judeţii,.și respunderile podvâdelorii cu care este încărcată, și fiindii d-tale cunoscut
e ase-

menea, atât trebuința, acelui drumiă, cum şi starea, și răspunderea
judeţului Vâleii,
pe cum vei găsi cu cale vei pune treba în orânduială, și cea ce vei
găsi cu cale

vei orândui la Vâlcea, și iarit cea ce vei găsi cu cale vei 'orândui la judeţulii
Argeșului, şi de starea în eare vei pune accsta îr6bă, vei reporta şi la Divanii,
ca să scie ce să rispunţă Măriei sale.» — 179, Martie, 27. (Cod. XVIII, Fil: 76).
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„Estvasele din JMonitorulă francesă, dintre 1789—1800, se vori publica ca
anexe la unii volumii următorii, căci ele privescii evenimentele coprinse în mai
multe volume,
”
“
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Anexa cu tratatulii dela Sistov se va pune la volumulii IV următoră,
I-lea ali seriei 1786—1792),

(ali

ANEXA LA PAG. 443
Eacă ce serie Becattini (VIII, pag. 289) despre facerea pacci dela lași:
«Tante aflollate disgrazie, e i ragguagli giunti al gran Visir de "maneggi
sopradescritti de” ministri delle potenze alleate, e della loro determinazione di
abbandonar la Porta
a -se stessa, se non accettava le condizioni di pace proposte
al' Imperatrice, la strada aperta a” vincitori di avvicinarsi alla metropoli stessa,
del Iinpero, lo indussero a spedire al campo del Principe di Repnin dei plenipotenziarj, per implorare la predetta pace, e chiudere una sospensione di armi.
IL Șupremo Comandante Russo giă munito delle sue istruzioni, replică che si
„Yoleasi la pace da' Turchi colla Russia ora d uopo accettare senza riserva
ed
eccezione nessuna le seguenti condizioni.
!
[. Che non si parlasse iu veran modo della. Crimea e della piccola 'Tartaria, che sarebbero restate per sempre come lo erano, sotto la Sovranită del! Impero di Russia, a norma della Convenzione del 20 Gennaro 1784, la quale
sarebbe stata confermata in tutte le sue parti, e considerata nel sue pieno vigore.
IL. Che sarebbe ceduta dalla Porta Ottomanna alla Russia Ja Cittă e fortezza di Oezakow con tuto il suo distretto per rimanerne essa în pieno possesso,
e che în avvenire il fiume Niester avrebbe servito di confine a' due Imperj,
III. Che per tal motivo S$. M. VImperatriee delle Nussie, e per un eiletto
della sua moderazione avrebbe restitnite alla Porta tutte le conquiste fatte dalle
sue armi oltre il suddetto fiume, la cui navigazione sarebbe restata libera
a
sudditi d ambe le parti, e protetta dalle respective potenze contraenti.
IV. Che sarebbe stato rimesso in vigore il 'Prattato di Kainardgi del 1774.
in tutti quelli articoli ne' quali ora non vi veniva derogato, relativamente alla

libera navigazione

della bandiera Russa, în tutti i fiumi e mari sottoposti alla
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Porta Ottomanna, e specialmente nel mar Nero, non meno che tutte
le convenzioni posteriori, principalmente guella del 1679.
V. Che sarebbe lecito alla Porta Ottomana îl costruire ne' suoi
dominj
di frontiera, lungi perd dal Niester per non turbarne la navigazione,
quelle Fortezze'che avesse credute a proposito, o restaurarne altre a suo piacimen
to,
VI. Che tutti i prigonieri sarebbero stati rimessi in libertă da
una parte
e I' altra senza pretensione di riscatto,
|
VII. Che non sarebbe lecito alla Porta il rimuovere in atvenire
sotto pretesto di fellonia i due Ospodari di Valacehia, e Moldavia, nt alcun
'Turco avrebhe
mai potuto in apresso aprir domicilio e stabilirsi in que' due Principa
ti.
VIII. Che restava, fissato un armistizio di otto mesi per convenire
negli altri
punti che restavano indecisi.
|
Questa, pace fu segnata sul campo di battaglia medesimo, ove
i Turchi sofforte aveano le due ultime sconfitte nel di 11. di Agosto, e sembro
certamente
al fiero

Jusutt di avere

ottenuto migliori condizioni che non vi era da sperare

nello stato deplorabile în cui trovavasi.

A Jassi, Qi ritorno da Pietroburgo si & aperto îl congresso
tra

i Plenipotenziarj Russi, e i 'Turehi in Husch, Villaggio non lontano al
Pruth, affine di
estendere il 'Trattato definitivo conforme agli enunciati prelimin
ari che & stato
poi sottoscritto” alle medesime indicate condizioni nel d 11.
Gennaro 1792.
avendo avuto I' Imperatrice la generosită di condonare alla
Porta 12. millioni
di piastri di cui andava creditrice per le spese. In tal maniera
ha avuto termine

la nuova guena

tiratasi addosso

dagli Oitomanni

sulla supposizione

di poter
ricuperare la Crimea, ma în vece hanno dovuto sofitire che resti
in rhano a' lor
nemici Oczakow, che & la chiave del mar Nero col suo territori
o, che si stende
circa cento e venti miglia în lunghezza, e cento în larghezza
tra il Niester e il
Bog, due gran fiumi Navigabili, deserto & vero, ma di ottimo
suolo, che pus
in breve divenire coltivato e fertile, mediante la vicinanza di
Cherson. Non ostante
assistenza delle Potenze protettrici, la Monarchia de' Sultani
ha riportate,
come si & veduto, nuove scosse ed urti terribili, e I esser
passata in potere de?
suoi pii formidabili ed inviacibili avversarj la chiave suddetta
, per cui una volta
o Il altra non & per loro ardua cosa
apriisi I' adito sotto le mura del serraglio, pud certamente. afirettare P ultima sua decadenza e rovina,

_

Tratatul întregi ali păcei dela Iaşi se va reproduce intre

anexele tomului
următorii, după Dartens (V. p. 67) și cu apreciările lui
Koch şi ale lui.F>
Schoeil (Histoire abrâgâe des traites de paix entre les
puissan
depuis la pais de “Westphalie. 4 vol, 4", Bruxelles 1838, pg. ces de VEurope
429).

ADDENDA ET CORRIGENDA. |
Dia repegiciunea culegerei ati rămasti mai multe anexe,
cară se daii uci,
spre complectarea: tomului. Lectorele va scuza mica desordi
ne, care se va îndrepta la o nouă edițiune
— dâcă
, se va mai face când-va!
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Cavte
« „

de judeţă,

Zemle Vlah. Dat'amit cartea D-niei mele lui... pre carele V'amii
orîn-

duitii a fi condicarii la sud

întocmai după

Tote

de - condicarăi

coprinderea

domnescele

ca să aibă a ţinea condica județului şi a urma

acestoră porunci

nstre porunci

ce-i

dămii:

|

câte să trimiti și s'a trimisi către is-

pravnici, sâă către judecători, pentru. chivernisirea, locuitorilor, pentru
paza ju„deţului și pentru ori-ce pricină de obște, sâii povăţuiri și învățături,
mai vîrtosi,
cele

ce sunt următore

întru î6tă vremea, și obicinuite,

să aibă a le trece

în
condică t6te, de rândii, cu vremea lor, ca şi schimbându-se ispravni
cii, sâii judecătorii și viindă alții, să găsescă acele porunci în condică, să le
encrghisscă

și să le păzâscă.
Și logofătulii acesta să fie dator la schimbatulii boerilor ispravni
decători, a arăta celor ce vinii câte porunci sunt date mai dinainte, iarci, să scii junu fie
„uitată porunca ce se dă odată și să nu se ție de cel ce vine în urmă ispravni
cii,
cu pricină că ati rămasii cărțile de acele porunci la hoerii ispravni
ci ce ati fostii
mai nainte.
,
|
Aşişderea şi urmarea ce face ispravnicii după poruncile Nâstre
şi cărţile
ce scrie în deobște, prin plăși, cum și listele de ori-ce trebuință vor
face ispravnicilor, asemenea și acelea să fie tote trecute tote în condică. Să
se păzescă în
mânile orânduitului logotătii și pravilnicâsca condică ce este trimesă
la judeţe
întru care este povăţuirea pe largi, cum să urmeze ispravnicii și
judecătorii la

pricinile de judecăţi, i de cele obicinuite ale moșiilor și de multe
povăţuiri.

cuviinci6se

Ta judecăţile ce se vor căuta de judecători, sâi de ispravnici, să
se alle
oxînduitulii logofătii de față, cetindii și ascultândii, ca să facă practică
de
priA

cină, întru care se serie atâtii disele unpia, câtii și răspunsulii altuia și
hotărîrea

Ca

G&

2

V.

A,

Unecniă

ce s'aii făcutii și după aceea să facă apoi carte de judecată, sc anatora. Cum şi
de nu se va urma pricina și va rămân6 a se aduce marturi, sâi alte dovedi, iu-

Tăși să aibă a face practica și să o trâeă în condiciăi, ca să fie pururea sciutii ce a

văspuusii fieșcarele din cei ce sait judecatii? ce dovedi ait arătatii şi la ce ai rămasii pricina? carele la acâsta să fie fârte cu luare aminte ca să înțelcgă și si

facă zaptiă
însăși acele
se scrie în
pravnici și

cum se cade pricina, cercetarea şi hotărirea judecăței, spre a serie
ce se vorbescii și se hotirăscii la judecată, iar nu altele. Și așia să
condică tâte pricinile de judecăţi ale norodului, ce se caută de isde judecători, peste totă vremea, spre a se afla trecute cu tâtă orân-

duiala lor, cu hotărîrea și împlinirea ce s'a fisntă și să adevereze în fieşcare

carte stă anafora, că sunt trecute în condică, după care dându-se celui ce a câştigată judecata, cartea, scii anaforaoa, să d6 și la mâna celui ce mai rânasi
odihnitii adeverinţa iscălită de ispravnici, sâii jud ecătoră, prin care se arâtă anume

sorocii ce saii pusii de față acelora, ca să vie la Divanit de ași face apclațiu
lor. Și să d6 și cei cu pricina adeverinţă sub iscăliturile lor, întru care să artte

dioa ce ş'aii pusii sorocii și pe hătărîrea de acolo. Iar pentru cei ce ati rimasii
odihniți și mulțămiți pe hotărîrea de acolo, să serie însuși în carte că s'aii mul-

țămiti și s'a odihnită.
Să aibă datorie orânduitulă logofătii, ca pe totă luna să trimiţă prin d-lorii

ispravniciă, aici la logofeţia Divanului Domniei Mele, condică de câte judecăţi s'aii
căutatii de judecătorii şi de ispravnici, cu arătare îa ce echipă s'au hotărit, scii

la ce aii rămasii? De sai mulțămit sâi nu? Ca, cândii va veni cu apelație la

Divanii vre-unul și va cere ca să aducă pe păritul lui aice, să i se ccră adeverinţa sorocului, să se caute în condică pricina aceluia ca să se vaă.
Lingă acâsta, fiind-că sati întâmplat și s2 întomplă necurmat gălcevuri și .

pricini pentru zălogiri și vângări de moşii și de venituri și de ori-ce lucruri, că

s'ait făcutii printv'ascunsă i cu altă economie și Sai vândutii la 6meni streini,
cari sunt opriți a cumpăra, ca să lipsâscă dar acestea, să aibă a se trece
în

condica judeţului tote vâuqările de moșii, de locuitori și de ori-ce, sâii zălogire

de va fi, cu orânduiala făcută, după cercetarea ispravnicilorii și
„de dânsulii, că este trecuti în condică, ca la ori-ce judecată să
vărati acestii zapisii, iar fără de a se trece în condică să nu
nică uni felii de vângare, sâă zălogire. Care pentru acesta

să se adevereze
se crâă de adeaibă statornicie
să aibă datorie

ispravnicii mui ântâiiia da în scire la toti judeţulii, ca toţi să scie a veni la
condică. Așișderea și ori-ce alte așeqământuni, ca să fie temeinice și cu credință

de adevărate, să aibă a se arăta și a se scrie în condica judeţului adeverindu-se
logofătii, după cum pentru unele ca aceste se artă și în praziluicesca condică.

Așișderea să se trâcă în condica acâsta și exsamene de cercetările a fieșcăria vinovatii și cădutii în hoţie, ca să se aile trecute. Și când ar av6 vre-o.

trebuință numitululii logof. de vre-o povățuire și învățătură, să aibă prin dd.
îs“pravnici a însciința la d-lui vel logofătii și d-lor veliţii logofeţi să aibă
a arăta
Domnici mele și porunca ce va primi dela Noi, iarăși prin ispravnică să o
tră-

mită la orânduitulii logofătii.
Și pentru

slujba și

16fă pe lună câte tal. 20,

ostenelele

|

lui, i sait

orînduitii

de

către Domnia

-M6

Aşișderea să aibă a ține și trei lude scutelnici pentru posluș: nia, cască

lui,
meni streini și fără de pricină și fără de dajdie în visteria Domniei
mele, căvora, dnpă cercetarea ce li se va face de către ispravnici, fiindii cu
adeviratii
liră de pricină,

să aihă a li se da de la vistieria

Domnici

mele pecetluituri

-
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domnescă, pe numele și chipurile lor, ca să fie apăraţi. Și
lângă acâsta să ide
și havaetu de la cărțile de judecată, sti anafora ce vorit face
ispravni
decătorii, însă la pricină liotărită de acolo, pentru scrisii și trecutul ciă și juii în condică
de la parale 20 până la parale 60. Și ispravnicii, sâii judecătorii
să aibă a însemna în carte acelii havaieti, ca să 'nu se îndrăznâscă a lua mai
multi. Așișderea să i6 și de la revașele ce se face de sor6ce de către ispravni
ci 1 de la

parale

2 pănă

la parale 4, iară mai

multă

să nu se

cuteze

a lua,

după

cumi
întracestă chipii sati fostii făcutii hotărîre de către Domnia
sa tatele nostru
domnulă Alexandru Ipsilant voevodii, pentru havaeturi prin condica
ce o văqum,
cu leat 1780, Februarie în 10.: Iar de la vendări, zălogiri de moșii,
vii, ţigani
scit alte aședeminte, cumi și de la venqări de venituri de moșii, care
poruncimii
mii susă, a merge cu zapisulii ca să se cerceteze de ispravnici
şi să se trâcă
“în condică, să i6, pentru scrisulă în condică, de moșie mare parale
30, de mo“șie mică 15; de vie mare parale 30; de vie mică parale 15,
și de ţigani la
unit safletii 15 bani, însemnândii iarăși ispravnicii, scă judecătorii, acest
havaetii
într'acele aședăimântură. Poruncimi Domnia ms d-stră ispravnicilor ai
judeţului,
vădendi cartea Domniei mele, să aveţi ali metahirisi la tr6ba acesta,
dându-i
condica județului asupră-i, ferindu-se “de a nu face niscare-va jafuri
celor ce
vorii

av6 pricini de judecăți, sii a cere rușteturi și mită, că pentru aceeai

s'a
orânduitit de către Domuia m6 1sfă îndestulă, ca să se mulțămâscă,
spre a se
“feri de unele ca acele, nici să zăbovâseă cu scrisulii cărților, sâii
cu trecutuli
în condică pe. locuitorii ce vorii ave pricini de judecată, ca să li se
pricinuâscă
" jericiune cu perderea de vreme şi cu cheltudlă, ci să le dâ drumulii
, pentru că
ce va face vre-unii cusurit la vre una din câte îi poruncimii mai
sus, nu numai va

fi lipsă, ci și altă dată nu se va mai învrednici la mila și slujba dom-

nescă, celii vomii şi pedepsi. L saam
fila 242—245),
Pituci

râe,

GPd.

1787,

Februarie.

(Cod. XVII

la Mitropolită pentru unii preotă ce 'aă scrisă o diali și la condica
departamentului nu Saă irceulă,
I» Nicolae Petru Ilavroyheni PY. î proci

«DP. $. Ta părinte Mitropolitii, însciințiimii pr6 Sfinţiei tale, că în urmă,
după
ce amii făcută Domnia m6 hotărîre, ca tâte dietele și alte aședămâ
ntui ce se
facii între norodii, de obște, să se trecă în domnâsca condică, ce
sati aședatii la
departamentulii de șâpte, unde aii a se cerceta de sunt adevărate și de
sunt drepte

și cu cale, iar întralti chip să nu se mai cuteze nimeni a face și după
ce
întru audulii tutulor preoţilor și ali norodului de obşte, văqumă iarăși la Divanii

s'aii
însciințatii accstă hotărîre pe la tâte mahalale și Sati cetitii prin tâte
bisericile
astăgi o diată scrisă de unii popa Manole din mahalaua .. ... acum
la luna ce
-aii trecuti a lui Martie, netrecută la condică și fără de orânduiala
accea ce în
Dicană s'aă hotărilă; care acâsta. ne dete multă scârbă: de ce să
nu fie urmă-

“tor aceli preotii poruncei și să facă de sineși diată,

care este și fără de orîn-

duiala dreptăței coprinderea ci, împotrivă fiindii la pravilă și la obiceiul
ă pământului. Deci. pentru acestă vină fiindă vrednici de pedâpsă acelii
preotii, iată

seriemii P. $. tele să trimiți. să-lii aducă pe acelă preotii și să-lit ridică
la închisăre strașnică, de unde să nu se slobâdă nici de cum fără.de
scirea și porunca
* Domniei Mele, și să întăresei poruncile P. $. "Pale de isnâră la preoți,
să nu se
3
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cuteze altul a face urmări ca acestea. Poruncimii ție zapciule, ce esci orânduitii
,
să ici pe numitulii preotii să-l duci cu acesti pitaci la P. S. Sa părintele
Mitropolitii.» 1787, Aprilie 19. (Cod. XVII, fila 176 YOrs0),

12. Cărţi legate către isprarnicii județelor» pentru muieri să mu le închidă,

<D-v6stră ispravnicilor od sud

sănătate, Find-că este fără orânduială a

se închide la gros muiere împreună cu 6meni, s6ă la casă de omi neînsurat
ii,
iată că vă poruncimi, de acum înainte muierea ce se va întâmpla să aibă
ori-ce
pricină și vină, să nu fiţi volnici a o închide, nici la conacul d-vâstră, nici
la
grosulii isprăvniciei, cum nici la altă casă de omii neînsurată, ci la părcălabu
lii
satului să o daţi ca să o aibă în pază, sâii de nu va fi pârcălabulă însuratit,
să
se d6 la altii omii cu ispravă din fruntașii satului, însuratii, cu casă şi de
ispravă,
Intr'acestă chipă să urmați de acum înainte la închiderea muierilor.» 1786,
Iulie, 4.

(Cod. XVII, fila 55 verso),

ANEXA

LA

PAG.

45

Pitacăi către Părintele Ditropolili a fi bisericile deschise până la uni
ceasă din
|
nople și candelele aprinse,
<Pr6 Sfinţia Ta, părinte Mitropolitii, primindă domnesculii
nostru pitaci,
sii dai poruncă tuturor egumenilor, epitropilor după la monastiri
și preoților după

Ja biserile mahalalelor, din totii orașulă Bucuresci, ca fieşcare biserică
ori monastire s6i de mahala să fie totă qioa deschisă dă dimintța până
sârea
la unii
ceasii din npte, ca să găsâscă creştinii vreme, ori la ce vreme
va pute a merge
la sfânta biserică să-și iacă cuviincidsele închinăciuni și rugăciuni la
loculii celi

vinduiti de Dumnedeii, de unde nelipsită să fie unii preotii ali
bisericei, păzindă
dă biserică dă dimindță până la uni ceasă din n6pte, ardândii
și candelile ne-

contenitii la stăpânescile sfinte icâne și la sfântuli Pristolii; aşișdere
a

și slujba
utvenci, care 0 obicinuia a o face dăminâța, fiind-că nu potii creștini
i să proftacsescă și rimâindii fără de sljbă, să poruncescă P, S. Ta, ca pe
tste dilele slujba
utrenci să se facă de cu s6ră, iar nu de diminâță; pentru care
a pururea peste
totă vremea să porţi Pr6 Sfinţia 'Ta grija de a se urma porunca acâsta,
rânduindii
şi cercetători spre a se vede dă se păzâsce acestă oînduială,
fiind spre multi
iolosii sufletescii. 1786, Iulie, 6. (Cod. XVII, fila 23).
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Ori-care fie punctulii de vedere din care, nu numai Domnii români,
ci și
chiar Domnii fanarioți, ati conservatii organizarea corporaţiunilori (bresle,
isnafuri),
acestea încă aii fostii unii factori importanti pentru propăşirea
culturei națio-

nale. Neîostreinarea comereiului și industriei din mânile pămenteniloru,

a contribuilii multii la menţinerea, în actele breslelor, a limbei române.
Organisaţiunea
tare și neînstreinată a corporaţiunei, a fostii o cetate inconseientă a
limbei și na-:
ționalităţ
ii române. A pututii străbate în cancelaria Divanuriloră limba grâcă,
n1 Și în cancelaria stărostiilorii de bresle, După dreptulii acordati breslei, dar
fie-

O

|
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care din ele era o ședlă pentru meseria respectivă.
Breslaşul a simţitii nevoe de
a învăța pe lângă meserie și cante și acea carte
a fostii aprope tot-d'a-una romănescă, fie la șc6le domnsci, fie la dascălii
particulari,
ă
Dintre corporaţiunile, cari, în deosebi, a contrib
la respândirea culturei,
pe lângă corporaţiunea tipografilori în care intrati și uitii,
xilagra
fii, săpători de icne
pentru cărțile bisericesci, vom cita corporațiunile
nobile a zugraviloră şi săpătorilorii de peceți.
Sfragistica română merită totă atențiunea cunoscătoril
oră Minunate . sunt
sigiliile Domnitorilor moldoveni, mai alesii în secolul
ii alii XVII-lea,
Nu putemiă admite aserțiunea unora, că Domnitorii și
autoritățile "și făcdii
sigiliile peste hotari, de 6re-ce avem decumente date
numai două, trei qile după
întronarea, unui Domnii, dela carii conservămii sigilii
forte
să fie fostă comandate, fabricate și sosite din străinătate în frumâse, ce nu putâii
două stii trei qile.
Sigiliile documentelorii muntene sunt înferiâre celorii
moldov
ene. Vomiă da
asupra sigilografiei nostre mai încolo unii studii
cât mai complectii.
Deprinderea străvechiă a Românilor de a zugrăvi chipul
fundatorilor pe
murii biserilorii, a întreţinutii gustulii artei picturei
în ambele principate.
La 1786 Suţu află monăstirile răi ținute, așa în
«și chipurile (litorilori) cele zugrăvite în biserică le-ai lăsată, de Sai stricatcâtă
ă
și
unele de toti sai
șievsii altele cu ochii scoși din vremea văsmiriţei». Domnit
oralii provâcă restaurarea monăstirilor și trimete înadins pre zugravul Iordac
he pe la tâte monăstirile
diu judeţe, ca să“restaure portietele titoricesci, dândii
pentru acesta următorul
pitacii : (Cod, XVI,

Fila 72,

«Cuvioşiloră egumeni, epitropii, stariţiloră de pe la
tâte

și mici, din țera Domuiei mele, vă facemii în scire, că între monăstirile mari
alte acatastasi și
rea chivern

isâlă ce vedemii asupra monăstirilorii din neeconomie și
nepurtare de
grijă a egumeniloră și epitropiloră, ne-amiă însciințată,
că și pomenirea repau-

siţilorii cititorilorii, ce cu a lorii agonisită și strădenie aut ziditii
şi ai întemeiată
sfintele monăstiri, s'aii dati la nebăgare de sâmă, în câtă
și chipurile lorii cele
zugrăvite în biserică le-ati lăsatii de s'a stricati şi unele de
totă s'aii ștersii,
altele cu ochii

scoși din vremea, rEsmeriţei, nu le-aii mai dresă şi
sunt fără
nici o cuviinţă, care acâsta este un mare cusurii și mare
nemulțămită a N6staă,
de care vi se

face și pedepsă: cum nu vă temeţi de Dumne
reposați acei ctitori “i-ai. vărsatii sudârea și agonisita loră gei? în vreme ce
de ai zidită sfintele
case și le-aii înzestrați cu atâtea acareturi, din cari vă hrăniţă
şi vă îndestulaţi
cn tâte cele trebuinciâse,

și apoi, nu aveţi nici o grijă pentru pomenirea lor!
Deci, nefiindu-ne acâsta nici întruni «chipii suferită, iate
întmadinsii ami orân=
duită Domnia Mea pe Iordache Vechier zugravulii, ca
să vie pe la tâte monăstirile de obște din fie-care judeţii, unde să aibă a drege
și a îndrepta chipurile
ctitorilorii, pe unde vorii fi stricate, nu numai pentru
podsba, sfintelor biserici,

ci mai multă pentru

neuitata, pururea pomenire a ctitorilor; și dar la acestea sii
vă arătaţi dar cu ţ6tă supunerea și protemia, și plata
zugravului să o aveţi a o
răspunde și al mulțămi cum se cade, ca pre unii trămis
i al nostru». — 1786,
August 22.

|
„Asemenea protecţiune acordată de Domnitori picturei,
încura
giază
pre
zugravi, așia în câtă ei acumiă solicită dreptul de a
se constitui în corporațiune. Mavrogheni, în 28 Noembre 1786, dă hrisovulii -de
constituire a corporațiunei
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zugravilor, şi însărcincză pe Ioniţă ca să constitue bresla, fiind elă staroste,
scit
Cacaşu-başa.
.
Acestii importanti hrisov ercd emil utili ali aduce aci întreg :

Cartea lui Cacașu-bașa de zugrani din 1786, Noembre 28.
«Finid-că Ioniţă Meşterii Zugravii, s'a arătatii cu silință și slujbă la lucrulă
curței gospodi şi a porunciloriă domnesci, iată dari ca să fie de acum
înainte
cu mai multă silință, lam făcutii domnia Mea Cacașu-bașa, peste toți meșterii
zugravi,

căruia "i-am dati acestă Domnâscă carte la mână, prin care poruncimi
i,
ca mai ântoii să cerceteze câţi sunt zugravi și se hrănescii cu
acesti meșteşugii, și pentru câţi, vorii fi vrednici de meșteri, cu sciința, meşteșugului
deplin
şi întrați la, vre-o orânduială de dajdie, să facă fie de numele lorii
şi de. ma-

halaua unde locuescii și la ce orânduială de dajdie sunt fieși-care aşedaţi,
ca să
fie sciuţi şi ca să nu fie volnicii altulii străinii, fără scirea cacaşu-bașii, până
a
nu intra la orânduiala breslei lorii și la dajdie după putinţa lui,
a matacherisi
meșteșugulii acesta, iar carele din meșterii cei sciuţi, cacayi-bașei ce vorii
inîxa acumi la orânduiala breslei lorii, se va întempla a strica lueruli
cuivași și

va înșela pe unii alții, să aibă pentru

lucra lucra la pagubă,

unulii ca acela

însuși

cacașu-haşa

și a

fiind-că pentru aceea suntit opriți alții fără de scirea lui

a metacherisi și meșteșugul acesta. Să aibă orânduitulii cacaşu-bașa d'impreu
nă

cu toţi meșterii zugravi, a face între dânșii alegere de
fi mai procopsiți la sciința acestui meșteșugă, spre a
cu care împreună să facă longe, de a judeca pre cei
acâsta vorii avea pricină pentru ale meşteșugului lori
pe care după obiceiulii meșteșugului acestuia și după

2—4 fruntași, cani vorii
se numi proestii breslei,
ce între dânşii de brâsla
și pentru ucenici și călfi,
dreptate săi îndrepteze,

cum și dintre dânșii cei cari vorii face stricăciuni la meșteșugulii lori,
săi judâcă vre-unulii din zugravi nu se va supune
de șineși a veni chiămată fiindă, să aibă volnicie cacașu-bașa şi cu cci-l-alți
pr:esti a'lu aduce
dece după vina loră, la care longe

și fără
cutie, după cum tote
o para pe stptemână,
rea proestoșilorii să se
îna ajutorulii vre-unuia
zadarii,

de voia lui, cu ccușulii lorii. Aşișderea să aibă și ci a ţine
alte bresle urmeză, în care să fie datori meşterii a da câte
să fie pentru milostenia, celoră scăpătaţi, care bani cu scicheltuiască când va fi trebuință, la lucru cuviinciosii, pendin bresla lori vrednici de milă, iariisă nu să risipescă în

«Pentru ucenici, să aibă a se urma după obicciulii lor, cum este și la alte

meşteşuguri, a
roculă lui. Și
înșelăciune ver
una ca aceea,

nu primi uni meșterii
fiind-că după cum sa
cuivașii, casașu-bașa
dar poruncimiă ca tâte

ucenicul
disii mai
este dator
toemelile

altuia, până nu'şi va împlini sosus, când se va întâmpla vre-o
a rispunde și a da sâmă pentru
de lucru zugrăviei la veri-ce felii

de binale, să se facă prin scirea și marafetulii lui, și să aibă la
cutia lor acelii
meşteri a da din toemâla preţului, taleri 3 la sută, Dela ucenicul
i ce va eşi
caltă, adecă meșterii, să aibă casașu-bașa, când va eşi calfă,
a lua taleri 3, avaetulii lui, şi așia să intre la orânduiala meșteșugurilor a Inera de
gulit acesta, după cum se urmâză și la tote rufeturile de alte sineși meșteşumeșteșuguri, de
daii la starostii lor avactit când esu calfă. Drept aceea, poruncim
ii vouă tutulor
"meșterilor zugravi, să aveţi a'lă sci pe numitulii: Ioniţă de casușa-b
așa căruia săi

aveţi ai da ascultare, la cele ce se cuvinii ale breslei vâstre,
după obiceiit și
după orcuduiala meșteșugului, cum și la vre-o trecă Domnâscă,
când vă va chiăma

Îsronu Româxronă
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numitulii casașu, să nu vă împotriviţi, că pe unulii ca
acela are voie ali. duce şi
ară de voia lui» (1).
|
Constituţiunea acesta a breslei zugravilor sub maimăria
meșterului Ioniță
nemulțămesce însă pre acei din zugravi, cară nu sunt
numai cacașu, adecă zugravi de Dinale,.ci zugravi de icâne şi chipuri, adecă
ceea
tori-artişti. Aceștia reclamă lui Mavrogheni și ceri constit ce numim astădi picuirea lor în brâslă deosebită. Mavrogheni,în 1 Februarie 1787, le acordă
cerearea. Mai-marele, si
starostele se numesce archi-zograv. Primulă archi-zograv
e alesii de pictori în pers6na lui George Venier. Ca să se: pStă 'constitui o brâslă
din pictori-artişti, având.
starostia și statulii săi de bătrâni, cine nn înțelege că acești pictori
erai destulii
de numeroși în Bucuresci?
|
liste deci necontestatii progresii și în acâstă artă frumâs
ă pe la finele se-

colului al XVIII-lea.

|

|
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Iată întregii actulii constitutivii ală logei; numele de loja
e
consac
rati
chiar
în actele de constituire a corporațiunilor pictorilor români
din 1787:
«Intre alte meșteșuguri trebuinci6se obştiei fiindii și unuli
alti meșterilor
Zugravi și cacași, pe cari găsinduii Domnia Mea fără nici
unii folii de rânduială,
din care pricină mulţi diu „cei ce aveaii trebuință a lucra
acestii meșteșugi se

înșela, se păgubea și li se strica lucrulă de către cei ce
meșteri, și nu sciaii meșteșugulii desăvârșitii, vrut'ami Domnia numai
Mea,
alte. bresle, să se pună și acesti meșteșugii în orânduială,
pentru
spre a lipsi acele înșelăciuni și dupe a cacașilur jălbi și cereri,

cu numele era
că cum după tâte
folosii de obşte,

amii fostii orân-:

duitii cacașu-bașa pre Ioniţă atâti peste cacași câtii și
peste zugravi, dându'i cartea Domniei Mele cu ponturile și povăţuire. cuviinci6se.
|
„ «Dar după acâsta, în urmă, meşterii ce sunt zugravi
, viindă cu Jalbă înaintea Domnici Mele

și arătându-ne, că meşteșugulii
lor este deosebiti și că nu
potii fi totii la o rânduială cu cacașii, cerândii a li se orându
i lor unii deosebiti
archi-zograv, amit cerceta

ti Domnia Mea acesta și amii găsită cererea lor cu cale,
deosebindui din cacași, înaintea Domniei Mele îşi aleseră
pe Gheorghe
ca să, fie archi-zograv peste meşterii zugravi, iar Ioniţă
cacașu-başa. să
peste cacași, fără de a nu avea a face cu zugravii. Pentru
care îi dămiă
numitului archi-zogravii, mai întâiii să cerceteze câți vor
fi vrednici de
cu sciința meșteșugului deplină și intrați la vre-o orându
ială de dajdie,
foie.de numele lor și cu mahalaua unde locuese..... (restul
ă este aprope
cu hrisovulă dată lui Ioniţă ; decât să adaoge, că calfa 'care
deschide prădea la cutia ireslei câte 10 taleri. Să mai adoge încă
obligațiunea, ca
<ațuncă când cre-unulă din zugravii cei învățați destver
șită vor tocmi ună lucru din
câle mai mari, archi-zogravuli să aibă a rândui lângă
acelă, zuyravă învețatiăi și
calfă, stă. ucenică din cci mai proști, spre chicernisclă
a ajunge
, toți, «dupe cum și
prin curentă deosebită, ami poruncit». 1787, Februarie
1. (2)
i
pe cari
Venier,
rămână
volnicie
meșteri,
să facă
identică
vălie să

„In

1786,

Maiii 21 s'a întâmplatii unit procesii între doi zugraviși boeruli
t
Constantin. Năneiulescu, pentru zugrăvirea unei biserici,
|
„_Eată estrase din judecata "Divanului şi a lui Mavrogheni;
din Cod. AVII,
fila 136 verso:
NI

PN

.
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(1) Cod. XVII, fila 117,
(2) Cod. XVII, fila 198 verso—190,
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V. A. Unrcittă

«a. Zemli Vlah... la Divanii înaintea Domniel

Mele, fiindă P. Sa părintele

mitropolitii și d-lorii cinstiţii și credincioşii boerii Divanului

Domniei Mele, ati
eșită pitarii Const. Nenciulescu jăluindii pentru Silvestru Monahu
i Costantin zugrafii, cumcă în anulii trecuti prin zapisii ai făcută toemâlă
cu dinșii ca săi
zugrăvescă o biserică la satulii..... întoemai după pruba ce le-ai
arâtatii, și să
le d€ plată taleri 750 bani gata, 50 vedre vinii, 10 vedre rachiii,
1000 oca făină
bună, 1000 oca malaiii, 100 oca fasole şi 50 oea pesee săratii,
din care tocmâlă

le-ai și datit bani gata tal. 369 și totă vinuli i rachiulii și cele-l-a
lte, iarii ei
nu numai lucrulii nui isprăviti, ci încăşi ceea ce lucrară, luerară
prostii și nu
după pruba ce le-ai dati și ceru la aeâsta dreptate; faţă fiindă
la Divanii și nu-

miții zugrafi, cum că le-ai fosti tocmâla întracestă chipi,
ca să facă lucrulii
după pruba ce li-aii arătată pitarulă, și cumeă ai primitii
acei tal. 369, vinulii
i rachiulii și cele-l-alte, nu tăgăduiră, făr de numai diseră, că acelii
lucru ce ati
lucrati arii fi după praba ce le-aă arstatii pitarulii; dar împotri
vă la acâsta ne
artă pitarulii, mai ântâiii o anaforă a departamentului de
nouă, cu leat 1785
Noembre, întărită și de Domnia Sa fratele Mihai Vodă Suţalii,
în care găsesce
judecata-cu cale ca să'și al6gă fiesce-care din partea sa câte
unii meşteri zugravit și cu carte de blăstemii mergândi acolo să cerceteze
lucrulii ce ai facuti
şi de se va găsi întocmai după pruba ce s'aii tocmită, nu numai
să plătscă pitarulit cei-l-alți bani, ci să pârdă și ostenâla trimișilorii zugravi
i alte cheltueli
ce se va întâmpla şi așia ati alesii Silvestru Monah din
partea sa pe Ștefan Iermonahi dela mitropolie, jar Constantin pe Simeon Zugravuli
și pitarulii pe Trandafiră, cari zugravi s'a poruncită să prețuiască și lucrul
ce era făcută, după
orînduiala meșteșugului lorii. Aşișderea ne artă și anaforaoa
tot acestui departameut, cu l&ă 1786, în care scrie, ci viindii numiții zugravi
înaintea judecății,
prin carte de blăstemii ai mărturisitii cumeă luerulii ce ati
ficută păriţii zugravi
este multă mai josii decâtii praba ce aii fostii tocmitii
şi încă la unele locuri
sunt câte-va văpseli nelrebuincidse, care de nevoie trebue
să se strica şi să se zugrăvescă de isnâvă și cumeă după pruba ce ai lucrati
păriții de ari fi fostii
isprăvită biserica, plăts tota ostensla lori taleri 900, dar
nefiind isprăvită, pentru cât ai lueratii li se cuvine tal, 360 și cu 140 ce rămânii,
să găsâscă pitarul alți meșteri, ca: să-i pue de a isprăvi lucrulii. După care
mărturie ce ai dată
numiții zugravi, găsescii judecătorii cu cale, ca Silvestru
și Constantin să întâreă *
cheltuiala ce ai luată mai multi peste ceea ce se cuvine
după
92 cheltuialace sai făcută şi pitarulii să pârdă vinulii i rachiuldreptate și taleri
ă și cele-l-alte
ce le-aii datii, spre a se desface. Așigderea arâtă pitarulii
şi altă anaforă a d-lorii
velițilorii boeri, cu Iti 1786, întărită iarăși de Domnia Sa fratele
Mihai V.V.
Suţulii, în care serie, cumcă după apelaţia ce aii făcută Silvestr
u, cumeă nu este
odihnitii la judecata departamentului, aă cercetată și d-lorii
pricina acâsta şi ai
găsitii judecata departamentului cu cale și cu dreptate,
iar elii de nu este odihnitii, strice cele ce ai lucrati și să zugrăvâscă biserica
de isndvă întocmai după
pruba ce S'aii tocmitii șapoi să-i plătâscă pitarulă banii
ait întrebat Domnia ME pe păriți la ce nu se odihnescă deplinii. După acâsta
și ce mai aii a dice ?
Și măcar că pricinuia cumeă numiții zugravi mară
fi făcuţi cercetare cu deamenuntulă și i-ai năpăstuită, dar pricinuirea lori
ami văqut-o Domnia M6 de
toti fără de cale și nepriimită judecăţei, de vreme
ce înșiși ei i-ati alesii şi i-ai
cerutii, cari vedemii că prin carte de blăstemii aă
mărturisitii drepti, adevără
înaintea judecăței. Deci aceste mai susă numite cercetândii
și hotărîrea de judecată, le-amit găsitii Domnia M6 făcute cu bună orândaui
ală, drepte și cu cale,

ISTORIA Rosâxiont.
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după care datori erati păriții să plătescă

acești taleri 52 cheltuială
trecuți mai multă, Dar Domnia M6 milă făcândi şi cutaleri 9
dînșii
pentru sărăcia lori, am porunciti pitarului de
le-ai iertati din

ce sunt asupra lori

cheltuială jumătate, adecă taleri 26, iar cei-l-alți tal. 26 şi
cei tal. 9 ati hotitii ca să-i
plătâscă la pitarulii, de care zapciulii celt orîndu
itii să facă mijlocirea și volnicit
este .pitaruli să pue pe ori-care zugravii altă,
ce va găsi, ca să'și isprăvescă lucrulii, fără de oprire, pentru care s'a dati la
mânile sale acâstă carte după hotărirea, ce stai făcutii la Divan».—1786, Mai 20.
(Cod. XVII, fila 136 vert).
Ara arătatii că și Mavrogheni s'a preocupati
iînduită doctori și aii grijitii de spitale. Ameninţatăde sanitatea publică și că ait
din 1784 (1), Mavrogheni a provocati și elii Divan țâra de b6la ciumei, încă
uliisă facă un nizan cu pontură pentru paza ţării de asemenea, epidemie. Este
pote celit mai vechiă nizami
de așia, natură, decă credemii utili ali publica
pentru prima dată. Lectorulii
va observa naivitatea unor măsuri profilactice, ca
accea: a fiștanici şi a înlervenirei moștelori, și în genere a credinței veligivse,
dar lectorele să'și amintâscă, că
astăqi sunt doctrine admise

, că influinţa morală nu j6că unii micii rolă în conducerea omului în dilele grele.

oraşu
şi să
ca să
și să

Iată nizamulii în cestiune::
Ponturile nizamului care găsimiă cu cale să se di
pentru paza de Wola cinei,
1) P. S. Părint

ele Mitropolitii
DBucurescilorii, la initropolie, și
d6 poruncă la toți preoții pre
vie toți la S-ta mitropolie în
î6 toți preoţii din s-ta aiazmă,

Și să li se d6e
s-ta liturghie,
cemie să facă
prin vase mari

preoțilorii deosebită
să cit6scă moliftele
paraclisă, Din care
la tote judeţele, la

să stringă t6te moștele câte se află aici în
împreună cu toți arhierei să facă osfiștanie
la tâte mahalalele şi pe la tâte monăstirile
diua aceea, care este să se facă osfiștanie
ca să boteze tâte mahalalele fără do dare

poruncă straşnică, ca în tote diminețile după
ce sunt pentru paza ciumei și i6ră după veaiazmă ce -se face la mitropolie să trămiță
protopopii cei vînduiţi, ca şi protopopii fă-

cândii osfiştanie spre a înmulți aiasma, să trămiţă la tote

cei orîndaiţi, cari vor ămbla prin mahalale,
cai
tori să fie datori boerulă celii orîndnitii ai orîndni din seimenii oriuduiţi cercetă
câţi
va
fi trebuință și preoții
dimpreună

cu vătășeii mahalalelor să aibă partare

e

”

(1) Vedi toma! nosțru 1, seria 1774—1786 pag, 393,

.

satele, dândiă poruncă
prea sfinția sa părintele mitropolitul către toți egumen
ii, protopopiă și preoții
din t6tă țâra, ca după cum aice, aşia şi după afară
așia să urmeze, cu rugăciuni, cu osfiștaniă tot-d'a-una la sfintele biserici,
adecă: după liturghie, moliftele și după vecernie, paraclise. Iar, ferâscă Dumne
deii oră aice la Bucuresci,
la vre-o mahala, sâii afară la vre-unii sati de se va
întempla zinreduială de acestă
b6lă, acei preoți, ori ai mahalalei, sâii ai satului,
datori să fie până la 6 săptămâni să facă osfiștanie în tâte dilele dearîndulă
și să boteze în toti coprinsulii
enoriilor, pentru care să se facă luminatele poruncă
ale Măriei Tale, atât aici în:
Bucuresci către d-lă vel spăt, i către+d-lă vel agă,
câtii şi afară către ispravnicii
judeţelor, ca să îndemneze pe egumeni, pe protop
opi şi preoți să săvârșescă tote
precumii scriemai susii.
2) Fie-care preotii din 6ri-ce mahala, să fie datorii
ca ori când se va
bolnăvi cineva veri de ce b6lă numai decât să
d6 în scrisă la cercătorii
de grijă a arâta și a dovedi -
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cine s'a bolnăvitii? de când? și de ce b6lă? Și apoi acei seimeni orînduiți, să

aibă datorie, ca în tote diminețile să mârgă la boerulii coli orînduitii, să arâte
de sănătate şi de întâmplarea b6lei acesteia. Iar întâmplându-se vre-unii omii
a

muri, în grabă și fără de veste de ori-ce b6lă va fi, să și aibă voie preoții ali:
ridica și alii îngropa până nu vor da preoții și vătășeii veste la boeruli celă rin-

duită, și apoi boerulii orînduită după ce va face cuviinci6sa cercetare, de va
fi
de mârte bună, va da răvaşii de slobodenie, ca să-lii îngrope, iar fără de scirea
şi adeverinţă înscrisii ali boerului ce se va orîndui, să nu cuteze ală îngropa,

măcarii de ori-ce stare și trâptă va fi mortul, ci care preotă și vătășei nu vor

urma întocmai după aceste porunci, se vor pedepsi cu gr6 pedâpsă, pentra
că
atunci când nu vor urma acestei poruncă se vor asemăna întocmai ca nisce ucigași.
3) Să orânduiască 2 căpitani cu 40 seimeni, ca să fie pentru paza lazare-

turilor și pentru cercetarea mahalalelor, cari acești căpitani și seimeni să fie sub
ascultarea boerului celui orînduitii și să ou fie chiămați vre-odată nică la alaiii,

nici orînduiți undevași, nici Ja ori-ce trbă, nici în Bucuresci, ci să fie numai
pentru acâstă trehă, cum disc mai susii, cari căpitani să aibă 16fă pe lună unulii
po taleri 10, iar seimeni unulii po taleri 2.
.

4) La marginea orașului despre podulii tirgului de afară, să se orindudscă

0 gazdă, care gazdă să fie cu trei-patru case împrejurii, aprâpe una de alta și
cu curte, ca să fie pentru: zapeiii cei orînduiți i pentru cioclii cei curați,
cari

întră de rendii și pentru căruțile

la unii loci şi să se scie, la vreme

rulii celii orînduită.

și șederea

lor, spre a

de trebuință,

fi toţ-d6una

de unde să-i potă

adunaţi

găsi

boe-

5) Să se facă 6 căruţe cu câte 2 boi, cu care căruțe să se ridice bolnavii ciumaţi și zmreduiți i lucrurile zinreduite, a se cara cei bolnavi la spitalii,
iar pre

cei sănătoși cu lucrurile lor zmreduite, la lazaretiă, şi deosebiti loci, care mai

josit se artă, nefiindii cu cale a se pune bolnavii ciumaţi toti la unii locă
cu
sănctoșii, cari sunt numai zmreduiți, și care poti, când va fi mila lui Dumnegei
i,

a rămânea neprimejduiți de nu se vor amesteca cu bolnavii.

6) Spitalulă celă orînduitii, dela Biserica St. Visarion,(1) să fie dator epitropulă S-tului Pantelimoni după hrisovali reposatului Domni ctitor ali găti,
ală împlini, ca tot-d6una în câtă vreme va fi trebuință, până va face D-qeii
milă
de a ridica bâla acâsta, cu totulă a nu se mai audi, să fie căpuitii cu
de tâte
cele trebuinci6se, adecă hodăi cu sobe, lemne pentru focă, lumînăni,
paturi
mâncarea și băutura, ceea ce este orînduită la patima acesta, 4 muieri de
poslușanie și de spălatii lucrurile lor și ozi-ce, după obiceiulă ce aii fostii
și alte ori,
mai înainte să le împlinâscă epitropulii, dând și de mâncare căpitanului
Și seimenilor paznici; care acele 4 muicri ce va fi de poslușania bolnavilor și
spălatul
lucrarilor lor, să aibă pe lună una po taleri 2 pol. Așişderea să porte
grijă
tropulii monăstirei a fi tot-dâuna la acesti spitală și unii preotii duhovnică epi, omii
cu temere de D-qei, dându-i-se plată după orinduidla hrisovului,
carele să ispoveduâscă, să grijaseă și va îngropa pre cei ce vor znuri, cu orinduidl
a creştinâscă, iar nu să se târască de cioeli și să se arunce mortulii
în gr6pă,: fiindi
fără

de omenire și nesuferitii lucrulii acesta.

7) In pădurea St. Pantelimonii, deosebiti de spitalii să se facă
o îngrădire
largă, de gardă, în care să se facă surle din destulii şi bordee,
în cari surle și
hordee să nu bage mai multii decâtit 3--4 6meni întruna, ca să nu fie
îmbulgire.
PN
IRI
(1) Incă de snb Mihaii

Suţu.

Isronia Românronă

,

.

.
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Și întracâstă îngrădire să se ducă “cei zmreduiți
sănătoși, cu lucrurile lor dimpreună,
care acestă curte să se numâscă lazaretulii zmredu
ițilorii, făcându-se la acesti
lazaretiiși 2 cozare pentru lucrurile lor, ale zmredu
iţilor, cari zmreduiți să fie
Păziți şi apăraţi, ca nici cumi să nu se amestece
unii cu alții; asemenea, și cei
ce din b6lă se vor învârteji spre bine, să nu se
cuteze a merge peste cei zmreduiţi, ci să ș6dă într'acelii spitalii a lui Sfete Visari
on până își vor împlini soroculii
„de gile 40 şi atunci va reportui numitalii căpita
nii către boerulii celii oxrînduiții

în scrisii numele acelui omi, și din ce mahala va fi?
ca să caute în condică şi
de va fi așia, prin scirea orindu

itului boeră, primenindu
spălatii, să trecă în lazaretu zmreduiţilor, unde ședân -se în petice, curat și
di 10 dile de acolo să trecă
întru ali treilea lazare

ti ali curaților şi mai șeqân
acolo alte 10 dile, apoi
se vor sloboqi de vor merge la casele lor, Ci dar dătrebui
Pantelimonii și între Monastirea Mărcuţei, să se facă alii nță este ca între Sf.
treilea lazaretii, după
cum a fostă

și în anulă vcculă, pentru cei curați, cari sunt vecinii
ce se ridică
dupre în prejurulii casei cei ciumate şi alt a șede
și ei într'acestă lazaretii 15
ile, mult donăqeci, și apoi să li se dce voie, a
merge la casele lor.
8) Cândii se va audi, la vre-o casă, că sa întâm
plati bâlă, după ce 'se
va face cercetarea c6 cuviinci6să bolnavului și se va găsi
cu adevărată ciumă,
pre aceli bolnavii ridicânda'lă cioclii spitalului cu ale
lui lucruri împreună, după
„ce se vorii Ina ântâiii.aic6 în scrisă de logofeţelulii boerul
ui celui orînduitii şi
se vorit trece la condică, atâtă tâte Iucrurile lui, cât
și dioa în care l'aii porniti
la spitalii; acolo Ia spitalii de se va îavârteji bolnav
alii spre bine și se va face
„Sănătosii, are a se urma după coprinderea pontului alii
lar murindii ciumatulii aici în casa lui, în Bucuresci, 7-lea, de mai sus ar&tatii,
însă-și într'aceeași casă
a luă făcându-i cioclii dinpreună cu ai casei gropă
adâncă în pământă să "li în&r6pe acolo şi casei aceia, de nu va fi altă casă.
pre apr6pe prinprejur și va
ti casă de cele prâste, de preții puţinii, să o ardă
până în pământă dimpreună
și cu nescaita meruntae prâste, cum câlți, cârpeturi
vechi și alte ca aceste fără
nici unii preţă. Sâii fiind aprope alte case prinprejur
și va fi lucruri, care . să
pricinudscă primejdie mahalalei și pagubă la vecini,
să o surpe la pămentii sfăvâmând'o de totii şi să se arunce peste dinsa vre-un
ă gardii de mărăcini, s6ii “
altele ; sâii fiind casa bună și cu împrejmuire, de
vre-uniă preții, boerulă celi
orînduitii să d6 în scire la domnie, arătând starea
casei,..... şi diastima celorii
diaprejurii și pre stăpânulă casei, de are clironomi
sâii nu, și după trebuință va

lua porunca care se cade; iar pre cei smreduiți sănătoși
dintr'ac6 casă
tului, ridicându-i

a ciuma

cu ale lori lucruri dinpreună, după ce se vor lua
în
seristi
de
logofeţelulii orânduitului boerii aic6, și trecute în
ă, să-i ducă la mai susti
numitalii lazaretă ali zmredauiților, ca să șaqă dile condic
40 şi în lazaretulii curaţilorii
să mai șaqă 10 dile și apoi să aibă voie a veni
la casele lor, ca viindă alţi
zmreduiţi
mai prâspeți, să între în loculii celor dintâiii, să

nu se amestice cei
„de curândi 7mreduiţi cu cei ce ati apropiati qilele
40 sănătoși. Iar când dintr'acei
din lazaret se vor bolnăvi, şi după cercetare va
fi cu adevărată ciumă, să se
ducă

la spitalul

ot Sf. Visarion,

lazaretulii zmredaiților,

|

|

far ale lui lucru să remâe în coșerile la .

|
9) Orîndniţii ciocli, lîngă paza ce vorii face zmredu
iţilor, să "și silescă ași
spăla hainile, lucrurile ale aerisi, adecă a le pune
tot-dâuna,

unde să fie prinprejurii, de

să le bată vântulă, a le curăți
departe şi orînduiții seimeni, curați, cari

„ aceștia să pârte grija a aduce lor cele trebuinciâse
„Epitrop' Monastirei Ș. Pantelimon, ca să nu fie lipsiţide mâncare și băutură dela
de hrana vieții încât vor
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fi la lazaretă și să-i şi păzâscă pe zmreduiţii sănătoși, ca
nu cum-va să vie în
Bucuresci, jar mai vârtos la spitalul ciumațilorii să nu-i lase
să trecă nici de cum.
10) Cândii se va întâmpla vre-unii. bolnavă cu. bănuială,
necunoscându-lă
de are ciumă sii ba, să să nu se ridice, spre alii aduce
la spital îndată, până
nu se va dovedi bine, că b6la lui este ciumă cu adevăra
ți, pentru că se în-

tâmplă de multe ori de se bolnăvescii

de altă bâlă

şi ducându-se

la
între ciumaţi cadi şi ei într'aceeași b6lă, care acâsta este
mare păcatii,

spitali
pentru
că se dă omulii spre perdare. Pentru aceea dar orînduituli boeriii
să
nu
d€
numai decâtă, îndată,

credință cioclului, care pentru lăcomia hrăpirei pote să-și prepue
pe cinevași, că este ciumati, nefiindă, si pâte din necunos
cința lui să greșescă,
nici să cuteze cioclulii, după cum ne-amă adecerită, că
ceri după la unii bolnavi
de altă bâlă, bani, Qicându-le că de nu le va da cevași,
îl va vesti apoi că este
ciumatii, sâă fiind ciumatii cu adevărată, pentru dare de
bani să-lă arâto că
este de altă b6lă și să-lii tăinuscă; pe unulit ca acela strașnic
ii se va pedepsi ;
orînduitulii boierii să le vie de hac, să-i pedepsâscă și să-i
facă ca să lipsâseă
de a av6 cioclii sermaia, căci pe lângă dinșii și însuși
va fi vinovati; căci
acei ciocli numai câţi vor fi amestecați cu bolnavii și cu smredui
ții și vor fi
intraţi în spitală, aceia numai să aibă fieșcare 16fă pe lună
po taleri 3 și să ]i
se pue după obiceiii semnii roșii, gulerii mare la gâti
atârnatii, cusutii pe pepti
şi pe spate ca să-i cunâscă norodu de departe și să se ferâscă
de dânşii, iar
cei-l-alți cioclii

cândii vori rămân, aceia să nu se amestece .nici
smreduiţi, ci ca nisce curați, acâsta treba lor să fie numai cândde cum cu
se va afla
se va întâmpla vre-ună bolnavă ca săli cerceteze, atunci să
intre ciocli din
curați în casa bolnavului și dâcă bolnavulii e de altă b6lă, cioclu
cel care

cerceta,

atunci

va rămânea

împreună

cu

cei

curați;

iar

dâcă

va fi bolnavi

cei
și

cei

va

de ciumă,

împreună cu ciumatuli să mârgă şi acelii cioclu la spital.
Insă fiindii
că acei ciocli câţi vorii fi curați, nu ai a lua lefă, de aceea să
fie
numai
apivați de săptămâ

nile polcovnicului și ale zapciului.
11) De va fi vre-unulii de neamii, sii de cinste, celii care 'ait
călcatii b6la
acesta, să nu aibă voie să-lii ridice din casa lui, fâră numai
cu poruncă domnăscă,
-

„

12) 'Tote lucrurile bolnavilorii, cum amii disii mai susii, să se seric

în condică de logofeţelulii cel orînduitii cu 16fă, purtânaii grijă
orînduitulii boerii să
nu se facă hrăpire, sâii jăfaire, căci pentru cele ce vor lipsi,
este orînduitu
boerii
datoriii a le pune la loci;

şi acelii bolnavii de se va însănat

oşi să'3i i6
Incrurile lui pe deplinii, iar de va muri să le i€ rudele cele
ce va fi avândă, şi
de nu va fi avândii rude, tâte lucrurile lui, cu catastihulii, să
ste întru păstrare,
până când va veni rudele lui să le i6, să când nu va av6
rude nici decum, acele
lucruri ale lui să se d6 la cutia de milostenii,
13) Toţi, ori de ce trâptă şi dregătorie va fi, să aibă a da scire

la boerul:
celi orînduitii, câad se va întâmpla la casă-și b6la acâsta,
fără dea o ascunde;
iar dovedindu-se că aă ascunsi, de va fi prostă să se pedeps
scă cu ocna, săi
cu altă pedâpsă, iar de va fi de cinste, s6ii de n6mii,
să se pedepsâscă cu scă„_derea dregătoriei sele și să se globâscă greii, care gl6hă
să se d6 la lazaret.
14) Când vre-unuliă din cei zmreduiţi va îndrăzni până
a nu * împlini rînduitulit sorocii alii curățirei de a intra în politie și se va cunâsce
, să se pedepsâscă cu gr6 pedâpsă. Agișderea și cioclii ai spitalului și ai lazaret
ului ce sunt
zmreduiți, pentru ca nu care cumvaşi să se cnteze oră
a evea dica, schimbaţi
s6ii pe sul cumpătii nâptea, să vie în Bucuresci la casele lori,
scii Ja rudele

isroata Rodion

lori să se amestice, să aibă orînduitul
i boerit multă purtare
le va da straşnică poruneă lor, a nu se
cuteza la o faptă ca,
„Să-i şi păzâscă, cu mijlocu și dovedindii
,
nunumai ei, ci şi aceia pe cari îi primesciă, pe unuli ca acela,
întoemai ca nisce
și ca

nisce pricinuitori de a obștei vătămare.

607

de grijă după ce
acesta, apoi să pue
să se pedepsâscă
ucigași de Gmeni

15) Bolnavul de va fi chivernisiti, ori
neguțătoriă, ori slugă sci țigani,
ail vre unii boeriă, după ce va scăpa, să
aibă a da taleri 5 la cutia cioelilorii,
16) Pentru că sai întâmplat multe
nemilostimnice și necuvidse fapte bolnavilorii de către ciocli, spre a hrăpi ale
lor, în cât pe mulți din bolnaviîi primejduescii de morii pe drumi, până a nu
ajuuge la spitalii, pentru âcâsta să fie
tot-de-una zapciu orînduitii ca sg mergă
cu bolnavulii, de departe, ca să nu aibă
vreme ciocluli sâ'și energhisâscă acestă faptă
și răutate; iar de se va dovedi
- Vre-unii cioclu a se îndrăsui a face acâst
ă trebă și faptă, să se pedepsescă cu
cea dupe urmă cu morte ca unii ucigașii.
17) Pentru ca să nu se cuteze vre-unulă
din cei zmreduiţi nâptea să scape,
să vie la lazaretii s6ă la spital printr'asc
unsii, la casele rudelor loră și dintracâstă să se întâmple necontenire zmreduirci
, pentru acesta preoții și vătășei
să aibă purtare de grijă, ca îndată ce
voră simţi să arâte, la boeruli celă orîndnitii, ca să se pedepsâscă atât cei cari
îndrăsnesc de vin, cât și cei ce'i primeseii.
Iară

când

orînduitulii boiarii va dovedi, încă până a nui
arăta preoţiiși vătășeii
mahalalei, să se pedepsâscă preoții împr
ca nisce lenevitoră. și vândători obştiei, cu luarea sii scăderea darurilor; eună
către care preoţi. datorie are părintele
mitropoliți, să dea strajnice porunci pentr
u acâsta cum și pre vătășei datorie aro
d-lui vel spătar și d-lui vel aga ca asem
enea să le poruncâscă,
E
18) Lucrurile zmreduite ale bolnavilor,
cari aii murit la spital, să aibă
muerile dela spital a le spăla, a le
pune în vânti şi le osebi în loci curat
i,
asupra cărora să fie orînduită mumbașir
i, întâi ca să le spele, să le curețe,
a doua să nn le mai amestice cu
cele zmreduite ; pentru care lucru
ale morţilori are a se urma cum serie mai susii,
,
:
„+ 19) După acâsta boerulii lazaretulu
i să aibă datorie a da socotâlă .de câți
bani se vorii strînge dela bolnavi și din
, după cum mai susti serie, cară
bani să se împarță la toți cei co se află gl6be
la acâstă treb,
e
20) Ștefan Hiot polcovnicii de cioeli să
aibă 16fă pe lună taleri 30 şi să
ice pe toți ciocli sub stăpânirea lui, dându
-i-se ciocli deplini câţi se cuvine a
avea acest stâg,

fiind-că are şi praxis la
ă slujbă şi este și omii cu frica lui
D-deii; căruia să i se facă şi 2 căpitani acâst
de
ciocli
și 2 zapeii” mai mici, după
Obiceiii, cari căpitani să aibă

leafă pe lună, unulă taleri 10 și zapciii unulii
taleri
9; însă să li se urmeze I6fa până se
va ridica acestă b6lă de asupra, n6stră,
21) Un logofătii harnici și vrednicii de conde
iii să se orânduiască a fi nelipsiti la acestă slujbă, carele să aibă
I6fă pe lună „taleri 20, fiind-că are multă
greutate şi este datorii să ţie şi condică
de tâte întmplătârele.
i
22) D-lui medelniceri Enache Hiotu să
fie boerulii celii orinduitit la acestă
tr€bă, carele să fie datorii a urma Şi
a păzi tâte întocmai după cum se cupri
nde
pe largi și ca unulii ce este tâtă treba,
asupră-i dată, să aibă sub zaptulii “săi
pe polcovniculii de ciocli, pe mai susii
numiții căpitani cu seimenii cei orînduiți
şi pre toți câți sunt orânduiți și încăr
.
cați cu slujba acestei trebi ; cazi boeniă
pe
totă dina să aibă a trimete veste-la d-lui
val spătar, la d-lui vel aga și la unulii
din boerii cei mari, care se va socoti
de Măria Ta a se orândui asupra acest
ei
trebi, deosebit de sănătate sâă de întâmplare
a b6lei acesteia și d-lor numiții
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boeri vorii arta Inălțimei "Tale, Asemenea

»

și pentru ori-ce trehuință

orînduitulii numitii boeri, să aibă a răportui cu cerere către d-lori
boetă și prin d-loră va lua răspunsă cu împlinire la cererile ce va
23) Ferâscă D-deii de se va întâmpla pe afară pe la judeţe a
de acestii felit de D6lă, găsimii cu cale, ca toți ispravnicii din tâte

ari

avea.

numiții trei
face.
se zmredui
judeţele, să

aibă în î6tă vremea gata câte 2 căruţe cu câte doi boi,și deosebiti să aibă
câte

4 ciocli, ca ori când se va întâmpla, numai decât dintacei cioeli să
intre acolo,
în casa c6 zmreduită să-lii ridice pre bolnavii la o parte și pre cei
zmreduiți la
altă parte și acei orînduiţi ciocli să grijască pentru căutarea bolnavilo
r. Iar pentru paza atâtii a bolnavilor, anu se mai amesteca cu zmreduiţii, sâii
zmreduiţii
a nu veni în satii peste cei curați și cu acâsta să se îmmulțăscă vmreduia
la, să
fie datori d-lor ispravnicii ca din slujitorii isprăvnicesci, mai luândii
în ajutor ”
şi din slujitorii după la căpităniile după afară, să orînduidscă câţi
slujitori vor
socoti că vor fi de ajunsii, ca să păzâscă în tâtă vremea strajă împrejur
ulă bolnavilor și a zmreduiţilor, spre a nu-i lăsa să trâcă dela unii la alții
şi spre a-i
opri, ca nici decum să nu vie la casele lor în sată peste cei curați.
Acei slujitori câţi se vor orîndui, să fie curaţi, iar să nu se amestece cu bolnavii.
sc cu
zmredaiții, fără numai, cum qicemii, cioclii să se amestice, grijindă
slujitorii

pentru căutarea și aducerea de cele trebuincidse ale bolnavilor și ale zmreduiţilora..
Io N. P. Mavrogheni VF. etc,
«Intru tâte întărimii și poruncimă, că atâtii P. S. Sa părintele, Mitropolit
să d6 cuviinciâsele porunci către preoți, stvârșindii sfintele slujbe,
câtă și “A-lii
vel vist şi d-lii vel spăt. i d-li vel agă să urmeze. 1786, Noembrie
, 27».

Acâstă resoluţiune domnâscă

e pusă pe următorea anafora:

«Pre Inălţate Domne,

«Urmândă luminatei porunci a Inălţii “ale, ce ni S'aii datii, ca
cu toţii la ună locii, să socotimii ponturile ce sunt trehuinciăsea
orînduială pentru nizamuli păzei de b6la ciumei, cele ce socotirămă
pentru nizamulii de paza acestei năprasnice bâle, arătămii Inălțimei

adunându-ne
se pune în
a fi cu cale
“Tale; însă

fiind-că acâsta este o faptă pricinuitâre de toti binele și folosulă obștei, şă
lefile acestor ce mai susii arătămii, ca
să de tot-d6una, cât și cheltuiala ce se va întâmpla a se face pentru acâstă
buință din vistieria M. Tale, după cum şi însuși M. TI. ai bine primiti;
voesci Înălțimea 'Ta de a orîndui

bine

să li

trecâre

urmându-se acestea t6te, avemii nădejde la D-qeii și la bună ajutorul
ă S-tului
Cuviosului Dumitrie și cu blagoslovenia Măriei 'Tale că se ca potoli
acâstă nă-

prasnică b6lă și va rămâne iarăși norodulii şi țâra M. Tale în pace și liniște.

Tar
pentru cioclii, fiind-că. nu sunt puși în numer, câți sunt să aibă
16fă boerulii cel
oiînduitii asupra asestei trebi, să fle datorii ca din dida ce. va
băga pre uni
cioclu din cei curaţi în casa ciumatului, numai decâtă să însciințeze

la

D-lor
boerii cei orînduiți, ca săi se orînduâscă I6fă pe luna po tal. 3.
Iar otărîrea de-

săvirşită rămâne a se face de Inălțimea ta. 1786 Nocmbre 9. - Nicolae Dudeseu vel banii, Pană bani, Nicolae Vist, Dumitraşcu vel A
dv.
Janake Văcărescu
vel vorn. Scarlat logof., Grigore Bălenu vel logof., Mahnolake
log, (Cod. XVII, p. 111—116),.
e
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ANEXA LA PAG. 65
Eată raportulii Epitropici obstesci, din 1787 Iunie
26, cum și anaforaoa hoînsărcinați de a stabili nartulă generalii, cât şi
pitaculii lui N. P. Ma-:
vrogheni din 1787 Iulie 10.

"erilor

Raportul

Epitropiei:

Pre cinstiți veliți Voeri, *
<După cinstită pitaculii D-tre sevârşindii rându
iala narturilor, am făcută și
catastihii p6 anume puindii preţă cum se
vede mai josă, după cum ni S'aii păratit a fi cu cale și cu dreptate, care se va
thcorisi“şi de către D-tre, însă numai pă lucrurile ce esă din pămentulă (erei,
ur nu și pă cele ce vină din streinăta

te,și încă și din cele ce esii din țeră, cum este

4

cascarulă, sâii mierea și untii
topită, fiindii că în toți timpii, la vremea ce
o ridică capanlăii acâstă marfă, li
se tae și fiiatul, ce pentru acestea la vremea
lor,
li se va orîndui și nartulă, ca să vândă în tirgii precumi le va fi vândarea, așia
; precum şi ori-ce marfă ce vine
din străinătate, aici în țeră, d-lui vel aga să
o închiQă pe la hanuri şi să d6 în
scire, ca cn marafetulă Epitropiei, prin cercet
are, precumi va îi vânarea la orice vreme, așia se va orîndui și nartii în ce
chip să -vânqă băcanii, fiind-că viQumi multă diafora de anii până estimpă, că
unile lucru de sineşi s'aii efținită și altele iarăși-ce s'a mai înălţată; pentr
u acâsta, însciințărnii d-tre». Constandin clucerulii; Nicolae pah.; Răducau Filip
escu stolnicii ; Ioanin stolnicii. (ne„ descifrabile).
-.

Zu Xicolae P. Marrogheni VP. ; gosp.
“<Zemli Vlahiskoe...., După cum ai găsitii
pentru nartulii acesta, întărimiă și Domnia M6 cnşi cale și d-lor hoerii epitropi,
întocmai să se păzâscă și să
se urmeze la î6tă vândarea după mai susă numitu
lii nartii. - Pentru care poruscimii Domnia mea d-lor boerilor epitropi şi d-le
vol agă, să grijițiîn tâtă vremea,

ca să se păzâscă

orânduiala

nartului, întocmai,

————

1787, Iulie, 10.
i

.

Vel

togofa

Acestă resoluţiune a lui Vodă e pusă pe următârea anafo
ra a Divanului ţărei
„Prea Inăltate Domne,
|
«Prin luminată pitaculă Inălţ,

Tele, cu d-lui
să socotimpii -preţă a tâte lucrarile. câte sunţ trebu vel agă, ni se poruncesce ca
inci6se norodului de obşte, ce
se vândă în Bucuresci, cât și la ori-ce

, să punemi nartulă celii cuviiaciosii, la tâte,
de care se și arstămii Inălţimei .'Tale ; adnnându-n
e cu toții la unii locă și fiind
“trebuință a se face acestui nartii de d-lor boerii
-epitropi, ca unii ce diutru începutii și altă dată

iarăși de către d-loră sai făcutii narturile, cu pitacă din
par-

Istoria Româniloră de V, 4, Urechia,

Ea

.

Tom, III, 40*

tea nâstră, amă

“mitrache,

orânduitii pe d-loră, ca dimpreună

să socotâscă

preoţii

ali

fie-cărui

lucru

şi cu d-lui biv vel Stol. Du-

şi. în

ce chipi vor găsi
cu cale și în frica lui D-qeii, să facă arătare în scrisii,
îasă pe d-lui stolu. Dumitrache Pamă orânduitiă a fi dimpreună la facerea acestui
nartă, ca unuli ce
aii fostă între boerii epitropi pe vremea cândii s'a maj
făcuți narturi şi are şi
sciință de prețulii lucrariloră, atât cum se urmă mai
nainte și cum se urmeză
acum. După care vedem, că aii făcută d-lori acesti nartii
copringătoră de tâte
lucruri
le

câte

sunt

care mad6, văqumii
lucru,

mai de trebaință la obște și citindu-le noi pe

tote, la fie-

că bine .şi cu dreptate ai orânduită d-lor prețu a fieșcăr
uia

care ca să se păzâscă

și să se urmeze: întru

tâte nestre

mutati, găsimi cu
„cale să se întărescă și cu luminata pecete a M. Tale,
cu poruncă către d-lorii
hoerii. epitropi și către d-lui vel aga, ca să grijâscă în
totă vremea, pentru a se
păzi orânduiala acestui nartii la î6te întocmai precum mai
susă- artă. Iar ho„tiirea c6 desăvârşită rămâne a se face de către Înălţim
ea 'Ta
— 1787,
.
lulie 5.
Vel Dvorn,, vel Dvoru., vel logof., vel pah., vel comis.
In 1787 Iulie 10 s'a făcutii pitacii către d. vel agă pentru
măcelari să se
vendă ocaua de carne de die 3 parale și 0 lăscaie şi carnea
de. vacă 2 parule și
0 lăscae» (Cod. XVII, fila 202 v, 208),

"Nartuli după cum s'aii aședatii a se vinde.
d. Arama lucrată aici în ţâră, oa.

-B. Buturul pastramă de capră
„Bobul uscată 0ca.

Taleri

.

ci

. sc
a

ae

"Braga 00a ee

Brânza de oi în fole, oca eee
ee...
V. Varul nestinsii
cu adusulii, din ţâră — 1000 de oa...
»
»_ce'lă vândă matrapazii oca ...... î.

„. Vardă acră, căpățina c6 mare
iar

AT

c€ dea

doua.

MA

(7 Găina Dobrin
Găsca n
„5. Săpunulii de țâra românescă; oca
Semința de în, oa.

e

ci

*

Ban!

IL pol!
—
—

—

-9
12

3.

—
18 .
dq
—
10

—

4

—.

3

—

—
—

—

2

15
30
30

38
>
de cănepă, oca .
a.
pa
Scoicile cele mai suta . .
—:
30
DOM
MI
—
15
Slănina de rîmător hrănit cu porumb, oca .......,
—
24
iar hrănită cu ghindă sait cu ji, Oa e e...
—
18
Sculă prâspătii dela măcelari, oca
.
—
21
Simituli bună și alu
.... es.
.
9
Ie Tăriţile de grâu...
eee.
—
9
Î. lexele de știucă, oca .
ca
eee
e
poltal
;
—
„2
> crapii scit de cosac, oca
i
24
icmul de orz, 'pe la hanuri, oca trei.
—
"9
ar pentru fină cu dicu nopte .
—
6.
iar pentru chiria odăci cum se va învoi cu hangin

m
i
„ Istonii RomâaLoid

Taleri

Cașulii în saramură, oca.
i
asa.
Dela crăciun — Mai 25, c6de die po bani
.
12 și c6 de vacă bani 9. Iar dela Mai
Carnea -de ie
25 până la lăsatuli secului de postalii eră-

>

de.vacă

ciunului, câ de die po. bani $ și cea de

e

iar de a 2-a mână

“şi cele de
3-aa
mână.

..

Îi.

ia
..

...

î. ..
Pastrama de vacă ce se face în țeră, oc..
.
Prazulă, fire gece. ..,.
e.

Prunile, opărite uscate la oale, 0ca. .
iar cele uscate pe loznița, oa...
Păcură curată neamestecată, oca. ..
Pedele
boi a
mare . . .

cc

i

CE de mânzati,

Prescure,

Puiulă

„1.

de găină

|
.

Pânea albă și coptă
>

c6 dea 2-a mână)

Dei

i
me

ame

i

..
ce.

...

o...

|

Aceste suut lămurite și date la de

partamentuliagiei
i” și are zabetulii

-] Să grijască numai de cumpărători

Și acolo este arătatii câte.câte dramuni se cuvine la para, după analogon' ali cumpărăturei, ali chel-

tuelei și câștigul. brutarului,

Lui]
NN
03

Și

şi c6 dea treia MÂNĂ

|

iar c6 de vacă mare,

cc...
ci
ao.
PD
RR

AMILILIETITIEELELI

Cei

bune, părechea

pol

i

Oalele, 5 .....

Opincile

.

CI e

Caponulă «ci
e
..
Covrigii mărunți, de caf€ .
. Pee
Cărbunii de mangal, suta de oca
îi.
iar cărbunii țigănesc
— oca
ă .,., eee...
Cosașul, de unul pe Ri
..
“Lintea, oca. . .
Mănătărei, oa...
Mazerea, oca.
Melci mai, sută.
a.
“iar cei mâi mici, suta, „cc.
î..
Mălaiulit de porumbii măcinată, oca:. ,.
iar de meiă, oa...
N. Nucile, suta.
Nisipuri de grâpă cu hârdăulă de: vedre
. Oţetulă de vini, bună, oca, ..
>
„de miedii, oca, .!
PD
a

p.

III

vacă po bani 6.
|
Carnea de râmătorii prâspă
— tă
oa.
.....
..
Curean
de ulă
uni ani
..
>
de estimpi
cc.

Curea

Ban!

12

ar
995
=
> Ș.,

RL

Gil

i

12

|

Pesmedulii uscati oca

Y.

A.

.

Uscat

Taleri.

i

în...

..

LILI

Plăcinta
cu un— toca .. înc...
o. |.
iar cu came..
îi
"_ şi c6 cu brânză , Pee
.
. .
NR Raci suta.
eee

e

Raja
PF. Pasolea, oa. .
eee.
iar c6 prospătă, oca

sc.

în.

.

iar cea de a 2-a mână
“Zeghea bună, bătută, Cotul
iar c6 de a 2-a mână. i; ....

|

E

i
ee.

Cojoculi de 8 per...
iar cel până la genuche,.. .

ee...

și celă scurti...

Cugma. de fiunte.de pelcele negre.

ps

.

cc...

iar cele doa 2-a mână.
Căciula. c6 negra.cu FU
„iar c6 de a doua mână
ci,
Căciula albă fără. de fandă, ec
.
a
> cu fund,
cec

|

=

|

cu o față...

Procoveţa bună «n.

c>

Î..

|

iar cel

9

2-a mână,

5

dea

” Plocadulii cel mare cu donă fețe.

LIILLI

of

o...
Untuli prâspătiă pe iamnă, oa..
.
oo...
iar vâra, oca
.
eee eee.
Untulă topită, oca . ..., e
ae
e...
Uleiul curată, neamestecată, oca . ,
.... cc... |
Usturoi, oca Pee
a eee...
.

>

III

H. Halva ce se face în Bucuresci, oca
.. eee
e...
C: Ceapa (0ca) ...... [e
eee
U. Urda din tole, oca
oo... | o.
|

„ "Bărăieria

|
aa
|
.

|

Omul mare cu barbă, să ds la TA.
iar copilulă la tunsă, fără de babi,

|

.

_ Dulgheria și zidăria
Dulgherulă

pe

Zidaru, pe Qi.

di,

+

3

N

.

.

.

9

.

ceea

.

.

.

.

o.

£

.

oz
=

018

.

,

|

pol

"Bani

Isronra Româsrontă

Lucrulă de Vlănărie,

o

-

”
Taleri

Banţ

afară. din cheltuială.

Contoșuli, s6ă coburulă blănită din noi...
Binişă iar cu blană nouă și cu făgara]ele lui...

“pol

- Blana gata ce o va schimba de la o haină la alta. . ..
Giubâoa bărbătâscă cu blană nonă.
Tătarea voinicâscă
a...

Giubâoa femeâscă
Tiviliehiea . e

013

. cc...
e...

|

1

—
30

pol
pol
1

—

jar tâte cele copilăresci, prețulă pe jumătate.

—
30
30

1

3
45:

a

Lucrulă de croitorie, afară de cheltudlă.

„Cusutulă unui biniș de postav sadea.

..

iar cele - căptuşite, : ori de- şah, sâă de alt-fel. ... ..
Giubeua de postav voinicâseă. .
e
iar căptușită cu arțar, ori de şal, ori de alt-f. ,.,

„ Anterei în sfâră ce se gice libadea.

.........

1

'3U
—
15

1
1
1

—
—
380

3

" Tătareade postav,
î. .....
Sina
e e
eee
ee
eee
aa
Rochiade materie cu antereulă ei .....,.,
..

„>.

de bogasiă

fâr de

anterei. .....

.

. ..

Giubâoa femeiascăde materie cu şiretui, .,.....
Tivilichia femeâscă . .... De e a ace e....|
Antereulă de postari. .....,
îm.
|
Nădragi de postarii,
iar de 'bogasiii, căptușiți .
eee
Antereă: voinicesci .
cc...
[|

380

“pol
lpol
pol

—

pol

—

—

1

30
45

pol.
15:
pol. - 30..
DOL
pol.
3

Lucru de islicăric, ufară de cheltuială,

Ișlicăi rumânescii, de făcută

cc.

„pol

coli leșesei . . c.
și celui tataresci e cc...
e...
dar cele de copil. cc

pol
pol
—

Işlicii femeescă,cu îtă cheltuiala lui...

—
-.

—
—
30

20

1 —

3

—

Papugeria,
Cismele liki (?) făcute aice în țeră, de frunte. ..

jar cele dea
2a mână
iar cele roșii de frunte

> 2 dea da mână
>
o
2 3
o
Cismele negre de frunte:

.........
.

e

ee
eee
..
cc.

.

Apel
2pol
a

iar cele dea Ma mână
,....., PD
şi cele de a Ia 5
nn...
a
„Cismele galbene voinices. ,..,... pepe eee

—
—

220
pol
—
2 pol
—

lpol
pol

—
.—
80

.
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V. A. Unecnă

Cismele femeesci bune
jar surăturile bune,

......,

căptuşite

..

Taleri

ace

ee
...

şi cele mecăptușite .
Cismele de copii până la ani 15, însă rogi

.,....,

„dar

la

cei mai mici

45

1

.

pol
pol

- iar cele mai mici .până la ani Sc
.
.
„Cismele galbene de copii până la ani 12
...
Papucii cu meși, buni, voinicesăi . ..,..
cc .c..
>»
voinicesci deallmâă
......
î..
|
„>
Cu meși, buni, de copii, până la ani dec
e...
e

„»
Cu meşi lungi femeesă
,....
» - femeescifâr
, de meși, buni,
Tărlecei galbeni, voinicesci
.
o
.
|
Imenei dh (9) buni
Imenei roși să negri, buni ec
»
buni dichii de copii până la 10 ani. - î..c
.
iar la cei mai mici.

Bani

pol

—

-

30
30

pol
pol
1
1
pol

—
15:
45:
30
15

pol

—

1:

15
39
21 -

—
—

“pol
30
"pol
—
80

" Conduratia.„Condurii bărbătesci cu plută bună și cu
postavă
..,
>
“femeesci cu meși lungi
cj

>

>

cu tăndici și cu țopi (9) buni . . . ..

Papuci femeiesci cu plută şi cu postari.

”
-_

Pelăria

9603, numai geţulă de lemn

gol,

bună.

- Geţulii de ș6 căptușitu. pe la oblinci

-—

Și pojehiță de Marte

cabună.

..,

de fer mai subțire.

îndoită și cu catarămi,

fără zăbale
Chingă de păr-căptuşită cu curb și cu
catarami, ....
Tafturule căptușite. ..
a îi
Pofilii proști, ori albi, si negri.
a
«

mai mică

E

30

'30

—

45

...:.

.

„Dăsagi de pele mari, căptușiți cu muşama.
<
de asemenea căptușiți cu panză .

1
pol:.

.

cupele.

Frâulă prostii, ori albii sâă negru, fără zăbalo
., „O
«
albă, cu zăbale tătărescă mal prâste
......

Frânele cele cu căpețel

30
30

-

ee.
Școa căptușită. peste toti şi umplută cu
lână în: loc de pene
Trăgătorele de scări, ori albe, ori negre
.......,
„-Scările, bune, prose, de fer...
Î.
.
|
>

1
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....., |
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Traistăria ”.

'Țol de ptr bun de

capră, pentru
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Dăsagi de pir mare mare, buni
,

a.
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—

15
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|

Traistă mare, de cal.

< mai mică de cenușa
.
cc.
Ghebrâua e
Chingă: mare de păr peste pănunură -.
Chingă (Chingă) mai mică pentru E.

“Taleri
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Herăria
Sapa, hârlețul, casmaoa, și tirmăcopulă . e.
cc.
Potcovitulă unui calu de câte patru picidrele cu poteâve de ţâră.
Lucrul ţiganului, de her mai grosi. .
jar la mai subțire ocaca.
cc...
Potcovitu la .o-păreche cisme mai .. 1...
„iar la cele mai mică, părechea .
cc...
i
Vasele câte

vorii fi smalțuite, ori ce felii

de vase _vorii fi,

.......
i

Dogăria.
Hărdăui de stejar a vedre cină . . ...
cc...
Vadra de stejar pentru căratu nisipului
Buriu de stejar a vede 10...
cc.
Cercul de bute, mare .
cc.
şi meşteri să cumpere prăjina ........
..
Cercuri de butoae ..
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>

0.

MAE MICĂ,

cs.

Dopată
Albia mare
Copaie mai mică.
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mahalale
a
(testeoa) .
cc...
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ȘI CE dea IL.
Testeoa funii de teiă topită

3
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> de mijlocii ci
Sacaoa de apă în târg . cc...

la
Lingurile
Rogojina
iar de

—
30
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„ Olăria,

să se măsre cu apă și să plătâscă ocaoa
- iar cele nesmalțuite —.o0ca0a
.

Cofa-mare de brad
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—
—
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—
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28
25
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30
24
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Cheresttoa. *
:

Ulucele cele de palme 12, latul o schi6pă, bune, suta
" Ulucele cele de palme 10, latul asemenea, bune 1...
>

>

>>

3,

șI

d

>

. ,
..

co...

2
1ypol
30.
10.
aa

.

Untomă

Laţii de 'anini buni, po stinj. trei unu
i
iar cei de a Il-a mână unulă. . o
ee
Laţii de teiii, buni, po stânjeni teii,
unui,
iar cei.de

a 2-a

mână.

Grinda, latulii 1 palmă,

-

.

[e

grosulă.o

schi6pă,

cc.
e a...
.
7
.

.|

,

LILILI

„_

YA.

..

stânjenuli . .

Asemenea și căpriori,
Gringele și căpriorii a II-a: mână, adică ae
latul o schi6pă şi
grosii pe muche deget

bună,de ulucă, una

|

.
Bălamaci, anuli .......
În
a.
Cu șaculă pentru! uluci, stâvjănulă.
.
Talpa de casă, latul palme 11/+, grosi
me o șchi6pă, stânjenulă .
Parulii despicatii,' unuli
|
Pai obli, suta.
[ea
e...
|
"Nuelele curăț
ate, mia...
Caruli de nuele, cu doi boi...

|
eee

III

Scândura

|

e patru, stinjinuli ,
Tălpile de uluci de palme una și 1[,
late pe muche, degete
„4, stînjenul ,
Peae
eee e ace e. ci
Scândurile de stejari late palme una
și !|», pe muche degete
trei, stânjenul
”
Scândurile de teii cele bune pentru
uși, una. ....:.
Cele de a II-a mână, una.
i

pol

“d
eee
pol

” Şindrila de brad, mare, mia.
..
eee
pol
iar cea de a Il-a mMâvă mia.
i
1
Șindrila de stejar, mia...
o... ee. |
„- 2pol.
Podii pentru tavanii, de stejari scii
de. fagi ulucită, mia .
4
" Carulii de lemne de foci, sâă de
certă, să de gârnâță, grâse
și încărcată bine. ., a
eee...
|
1.
Celii de a a II-a mână tot cu acest
felă
de
lem
ne.
.
.
pol
Carulii cu lemne -de crâugă, grose şi
încareaţă bine... .
pol
Carulă de a Il-a MÂNĂ
pol
idea
e
—
Carulă de rădăcini, încăreati D
D.
..
1.
Cidcla de rădăcini,
E
pol

Celii

de a Ila mână, toti cu rădăcini.
Trunchiulă de teii, uscati, în
crâstă 1 palmă — stânjinuliă
Caruli „de fână,. de mesură cu
adusulă din (0ă
9
celii de a la mână +. e
a
„cidcla
PISA

Carulii de maldari buni, încârcati
bine
i. + peace
celi de a [la mână
i
Carulii noii de făcutii, însă mare,
cu rotele tăr de hâre
Căraţa noua bună,

fâr de Fer
Râtele bune „de cară mare, o păre
che eee
eee

iar cele de căruță, perech
e...

a

.

pol

—
pol

Lpol

pol

pol
—
ţi
pol

4

]
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,

|

!

Chiria-vinuriloră

-

ce se aducă

Dela Focșani, vara
eee
eee eee
— Romi,
oo.

“Talerţ

Banţ

din Dălă,

eee.

|

cc...
— -Buzăă
eee
es...
|
— Săcueni
ÎN
DN
—- Târgovişte »
Pee
eee...
-— Pitesci
»
ee
eee aaa. cc...
„— Sutesci ot Vâlcea, vadră- .:,
în.
. ..|
Din Vlașea, vară

„017

so

po..

Pescăria,
Crapuli și somnuli 'sărată, de baltă —oca
0a . ....,
„Șalău, ștucă, bibanul și altii asemene,
totă de baltă, iar
sărati ,
..
.
şi vândetorii, adecă băltăreţii cum și Bucureşten
ii,
afară
din vama domnescă, altii nime nimenui
să
nu
mai
d6
nimică, că acest

—
—
—
—
—.
—
—

3

12
10
9
6
6
0:
12

—

—

12

—

9

ea zaticuescii bişugulii și hrana obștei,

„Să mai aducemii aci, unii act: relativii
la bresle sub N. Mavrogheni. Este
-0 carte domnâscă de staroste de șelari.
«Datamii carte Domniei mele lui.... .,
carele “Tamil. făcutii staroste şi
„Purtătoră de grijă peste toți şelari

i de aice din Bucuresci, ca împreună cu
3-—4.
epitropi,. mesteni. ai breslei acesteia,
mai bătrâni și mai de cinste ai lor, să
păzâscă orînduiala ce ai între ei, adecă
toți câți lucrâză meșteșugulii acesta alii
șelăriei aice în Bucuresti, ori pământeni,
s6ii streini,să aibă a asculta de starostea şi de acei epitiopi la cele ce-i-va
povățui pentru ale meșteșugului, Pentr
u
“ucenici când vor vr6 să iâsă după la
meșteri, să fie datori a da de scire staro
steă şi epitropilor, ca prin
volnic

a eși, nică vreunul

Când se va întâmpla

scirea şi voia lor să se i, iar dela
din meșteri

sineși să nu fie

să nu îndrăznâscă a lua uceniculă

altuia.

ori greșală să facă. vre-un șelarii de a nu
luc-ra
bine, sci
„judecată unuia cu altulă pentru ale
meșteșugului, să nu fie volnicii nime a
judeca, fără numai starostea dimpreună
după obiceiă și. orînduiala lor, cercetânducu-i cpitropii să-i judece și să îndrepteze
și dojănindu-i după vina lor. Aşișderea-să aibă a ţin cutie de milostenie
(după cum tâte rufeturile) în care cutie
să se ie de totă meșterul, din Duminică
câte bani doi, dându-i acești bani ori-c în Duminică, câte bani trei, i de calfă
ine ar lucra meșteșugulii acesta și să-i
strîngă în cutie la staroste, care cutie
să se ție pecetluită atâtii de staroste câtii
și- de epitropi cu peceţile lor și să se
păzâscă peste ani, ca dintracei bani
să
cheltuâscă la mârtea vre-unui meșterii
din brâsla lor, care nu 'va av6 cu ce
să
se facă trebuinci6sa îngropare şi ale piome
, dintr'aceștă bani să-i slujâseă şi să-i
facă pomenirile lui, cum și de va rămânnirei
e
şi- la sărăcie, din b6lă sc din altă întem vre-unii meșterii de ai lor la slăbiciune:
plare, imăși dintacei bani să-lă ajuto
-Yeze cu ceea ce va fi cu cale, după stare
a lui ; pentru care aceste cheltueli, când
se va întempla

trebuință a se face, cu toții împreună să
deschidă cutia și cu
"sfatu de obşte alti epitropilor să cheltuâscă
și atâtă de banii ce. vor strînge la
cutie, câtii și de cheltuiala ce se va

face la acele maj susi argtate, în toți.
anii

618

|

|

V. A. Unecură

să aibă starostea să de socotslă înaintea acelor epitropi.

Câţi.

streini şelani vor
„veni din streinătate în Bucuresci, să lucreze meşteșugulii
acesta, să aibă: datorie
a da în scire întâiit starostiei și epitropilor, ca, să se cercete
ze de este cu sciinţa
meșteșugului pe deplinii, și așia cu scirea lor, să aibă
voie a deschide prăvălie,
dândă havaetă la cutie tal. 10 și starostei tal. 2 și bani
90. Și calfa când va
oşi şi va vr6 să deschidă prăvălie, să aibăa da iarăși la cutie
tal. 5 și havac=
tulii starosti

ei, iar feciorul de șelarii ce va remâne în loculă
tătâni-sâă, acela
să nu se supere a da nici la o parte, nici la alta, și.să
urmeze şi elit a pune
paraua pe săptemână, cum a pus-o și tată-săii. Pentru aceea
poruncimiă Domnia mâ

tuturor şelarilor, să aveţi alii-sci de staroste și să-i dați
„celui împotrivitoriii are voie să-i facă certare după vina supunere și ascultare, căci
lui». 1787, Octomb.. 9,
(Cod. XVII, fila 239 și verso),
ME

„. ANEXA LA PAG. 68
Un anticoli proibită de a se esporta peste Dunăre
fa tabaculă, la cererea
Turciei. Cu acâsta 'Tureia încălea asupra automiti n6stre
vamale.
Eată una din 75 cărți legate şi una, la, Caimacamulii
Craiove
i
pentru fabaculii

de țiră, de a nu. trece peste Dunăre:

|

a

„«D-v6stră - ispravnicilor or sud ..... sănătate, vă
facemă Domnia M6 în
scire, că ne aii venitii prea înaltă împărătâscă poruncă
, ca de aice să nu fie slobodii a eși cât de puţinii tabacii ali țărei peste Dunăre;
pentru care iată vă po-.
vuncimii să dați poruncă căpitanilor și vameșilor
dupre la mărgini, ca să fie cu
„purtare de grijă şi cu privighere dioa și nâptea,
a nu îngădui pe cinevași să tr6că

măcarii câtii de puținii tabaciă de aice în țera turcâscă,
nici pentiu negaţitorie,
pentru că de se va dovedi că aă
îndrăzaitii veri-care din căpitani sâă din vameși a sloboţi
pentru vre unii interesti
măcar 0 oca, unulă
nici cu pricină de trebuiață a însuși aceluia,

ca acela se va pedepsi strașnică, precumă şi cel
ce va cerea
printi'ascunsii a scâte tabacii de aice, afară din țâră,
se va osândi la pagubă, dar
şi d-tră nu veţi

scăpa de urgia Domoiel mele, cu
„nilor și a vameșilor 's'aii făcutii vre ună cusuri,. pricină că din nepaza căpitapentu că Domnia M6 dela
d-vâstră ceremă și voimă a se urma și a se face
pe deplinii paza acâsta, după
Pre înalta împărătâscă poruncă şi pre inşi-vă avemii a vă
pedepsi când vomă audi
că Sai făcutii urmare împotrivă, Ci dar să fiţi cu
purtare de grijă pntra acâsta,
“făcând sciută și cunoscută acura porunca acâsta Ia
toți: da obște, ca să nu găsescă cinevași' pricină că n'a

seiutii, iar dela ţâra tureâscă și dela alte părţi
este slobodii a veni tabacii aice în ț6ră, ne popritii
d-tre de primi și urmarea poruacei acesteia». 1787,, și să-avemii respunsiă dela .
Mii 17. (Cod. XVII, fila
184 verso).
|
Sa

ANEXA LA PAG. 77
Zeml. Vlah... Datamă

Domnia me acestă domnâscă a n6stră” carte,
cu

hodela Szcurni sud Dâmboviţa, ce șed pe moşia rhitro
poliei 'Vârgoriștei, ca să ]i s6 păzescă obiceiul
ce din vechimeai avutii,.la r6ndul 'clăcei și la cele-l-alte ale moșiei, spie a nu
se supăra mai multiide către
Dichiul mitropoliei, pentiu că eşindi la Divani
i înaintea Domniei mele s'aă jăluitii, cum că din începutulii lor, la toţi cei mai dinain
în anul
. ”
trecută li s'au păzitii dreptatea şi obiceiulă; de clăcui te 'dechii până
ă înt”unij anti clacă de ș6se

tărîre la mânile sătenilor

|
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dile. Iar dWunii anii în e6ce pănituli Eremi
a ai
pută
a-i suptra cu cerere a
Clăcui 12 qile pe-anii, făcându-le și la cele-l-alte înce
încărcături şi nedreptate, pentru care i-aă trasi cu țigani pre Gmeni bătân
du-i şi căsnindu-i fără de milă, și
ai cerută dreptatea lor dela Divanulii Domni
ei mele, unde de faţă fiindi şi di“chiul, Eremia n'a avută nici unui cuventii vredni
cii de respunsă, ci cunoscân-.
du-și însuși elii “greșala ce ati făcută de sai
porni
ti cu acâsta T6 urmare și
„netrebnică cerere asupra lor de a le strica
obiceiul ce ai avută, dise că şi mitropolitulă se mulțămesce pe 6 qile și pe obicei
urile ce ai avutiă sătenii până în
“auuli trecută,
a
|
„Deci fiind-că din cercetarea ce ami făcuti
„76, împotriva dreptăței și a voiei lui D-deii şi i, se dovedi pornirea dichinlui
jalba sătenilor adevărată, căsnindăși necăjindă părintele Dichiu pe 'sărac
a raia împărătâscă făr de milă şi
făr de nică o împotrivire și lăcomindiă ca cu totul
să sărăcâscă și să-ă. desbrace până la trupii, lăsându-i numai cu suflet
ulii, vrednici era numitulă Dichiu
a i-se face c6 mai gI€ pedepsă după pravilă,
ca unui ctiznitorii Și tiranti asupra
Săracei raele a pr6 puternicei împărăţii. Ci
dar, am dati acestă carte de aptrare la mânile lorii, 'ca mai multi _peste' 6 gile
pe anii ce ai avută obicei, nici
unii felii de supărare să vu li se facă, ci cele
ce va fi luată peste 6 dile, poruncimi, zapciule ce eşti orînduită, să-l apuci
pe Dichiu, să le, împlinâscă,
Așișderea și la cele-l-alte ale „moșiei să nu
se 'cuteze Dichiulii a-i supăra mai
multi, ci după cum ati avutit obiceiti şi li sai
trecuti la t6te întocmai așia să li se urmeze și păzitii din vechime păn în anul
de acumii înainte nestrămutatii,
—.1786, Iulie, 30. (Cod. XVII, fila: 62).
.

„Relatirii la. colonisarea de sârbi 'de la Cornățelii, actuli
din Cod. XVII (fila
reclamatii Domnitorului “prin “vechilii lor,
că caședându-se (după ce aii veniti din străinătate) cu ședere
a
pe
moșia
acâsta
(Cornă
ţelulii
de pe Baltă sud Ihovii
130) ne arâtă, că ei ati

) ce era atunci a clucerului Mihalache Roset,
se învoiseră
cu clucerulă pentru rândul clăcii, ca să lucrez
e numai câte 3 dile pe anii. Așişderea şi vinul ce le trebue pentru: nunte
i pomeni av6 voie de și-l cumpăra
de unde găsia eftinii; Iar

cumpărată
moșia acâsta

acumi
în urmă,

d-lui velă logofetii Scarlatiă: Greceanu,
ce aii
le cere dile de -clacă mai multe și vină
pen=.

tra pomeni și nunte nu-i îngăduesce a cumpă
ra de la altă parte, ci le dice ispravnicii ca să cumpere din cârciuma d-lu
i,
cu preţii cumii 'lor nu li dă mâna:
„Vodă aduce la Divană pre boierul propri
etară.
|
,
Acesta ardtă,că n'a reclamatii dreptulii ordina
ri ali proprietăţei de _clacă
: întregă, «după domnescele testamenturi»
adecă 12 dile pe ani, ci numai 4 dile
le ai cerută și că și acâsta sârbii refasă.
Relativii la vinii, boerulii arâtă că țăanii sârbi nu voră să aibă el cârciuniă în
sati, ci facii ci acesti negoții. . Apoi
adaogă, că -ei nu punti păzitori la vite, ci Jasă
și strică fenulii de pe moșie ale proprietățeide a umbla bivolii slobodi de mâncă
și ale locuitorilor piimânteni, cum și
holdele de grâi și porumburile celor-l-alte
două sate ce sunt împrejuri și nu
se supunii a plăți paguba și cu bivolii lor întră
în baltă de strică rețelele
de
prinsii pesce. Sârbii nu poti dovedi cu acte
în serisii pretențiunil
e Vodă îi
lor.
„obligă la claca de 4 dile pe ani de fia-ce,
casnică, ceceea
prime
.sc în fine ȘI
"= sârbii. Iar YEndarea vinului și a rachiu
lui, fiind că este: după obiceiul pământului “numai a stăpânului. moșiei, iar ru
și a locuitorilor . ce ședii pe moșie, po-.
rancimit ca

.

-.
.

:
să fie numiții sârbi opriţi și vime
altă parte vinii și 'râchiti».- Numai adaogă, că să nu fie. volnică a cumpăra, din
vinulii pentru pomeni și nunți, să
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li-li vândă câreiuma proprietarului pe prețulit de

sârbii păzitori, Le mai refuză Vodă
1787, Fevr,

]5,.

X

cumptrătură, La

sârbilor dreptul .de a sădi

vite să pue

vie pe moșie,

ANEXE LA PAG. 81 şi 105
Avemi

a aduce

în. alţii volumii, la: ocasiunea

istoriei

e, prefața
gramaticei lui Enache Văcărescu. Aci ne mărginimă a estrage cultural
din lucrarea d-lui
Odobescu din Jevista Română, unele pasage cum și din auto-biograf
ia
lui En.
Văcărescu și dămii și unit portretă ali stă:
N

EA
N

)

RA

i

2

Au

Ul)
NA

.

u.
Enache Văcăreşc

A

N

„?

fszonra Romisaronă

„<a.

Pi6sa reclamă

căci pe la 1740, (1) i se

cal

a lui Ștefanii (Văcărescu).nu

născuse

uni

fii

căruia

rimase

îi era dati

„trece în merite pe toți străbunii sti și a lăsa numele

fără răsplată,
de .sârtă a în-.

săii lăudatii

viitorimei:

„acesta fu Iănăkiţă Văcăresculii, botezată cu numele moșului stii. El însuși, întrunii minutii de melancolică filosofie, asti-felii spune despre nascerea sa (2):
cÎn gilele acestui fericitii +mpăratiă (Sultanii Mahmud 1, 1730—1754)

<am văqutii și eii lumina lumei aceștia, plină de amarii chiarii la fericirile ei
- «şi plină de nestatornicie chiarii la cele ce se potii socoti mai statornice»...
„Educaţia

lui fu de la începutii prea îngrijită. Neofit celii bătrânii Kausoca

livituliă îl inițiă la thesaurile limbei, retoricei și istoriei helene; unii Germană
a nume YVeber, îi esplică regulile limbei latine; alți protesori îli învăţară

ita-

lienesce, franţuzeșteși hogii turci îlă familiarisară cu limba și literatura otomană,
po care în urmă le cunoscea fârte bine, De tânării încă elii fu nevoiti să se dea
cu necazurile și să și. formezeun sufletii tare şi răbdătorii, spre a nu fi sărobitii
și nimicită, ca cei mai

mulți,

în necurmatele

smăcinări ce turburaii

epoca de

anarchie și de nelegiuiri în care sita îlii menise să trăiască. Sufletele mai se
plămădesciiîn valurile r&striștei.
„ Pe la 1755 ferosulii Constantinii Gehanii Racoviţă Voevodii, neputând suferi spiritulii stărnitori de naționalitate ce mâna pe unii din boeri și mai alesii

pe Văcăresci, în purtarea, lori, cândii țera întregă tresăria sub asprulă lor jugii;
cugetă să se scape de aceștia şi exilă pe Ștetani și pe fratele lui, Barbu, la
- insula Cypru (3); dar în Domnia următâre aceşti doui boeri își revădură patria

şi la 1760 sub Scarlat
Vodă ii
Ghica, Ștefanii Văcăresculii era spătarii mare (4),
în vreme ce fiulă săi, încă de totii june și de atunci cămărașii, servia ca is-

pravnicii,

s6iă purtător de sâmă la clădirea

monastirei

S-lui Spiridon celii noi,

după ulița Șerban-Vodă ; întracea biserică întemeiată de Ghiculesci,

până a nu

se dărâma cea veche ca să se reclădâscă după planulii fantastică, ce "i dă astă-qi
înfățișarea unui templu de cofetărie, se vedea. pe pereți portretulii. lui Enăchiţă
Văcărescul; din norocire. d. 16n Văcărescul avu de timpurii fericita idee de a
pune să-l decopieze și după acea copie, putemi citi adi în trăsurile feţei lui
Enăchiţă, tâte naltele calități și tâte slăbiciunile caracterului săi (5).
-O față prelungă și camii palidă, cu fruntea lată, uni nasii drepti și regulată,_cu nărilo fârte largi, o gură zimbitâre pe a, lo cărei buze voluptâse abia
(1) Acestă cifră e dedusă prin analogie,
(2) Im scrieroa intitulată: Istoria impăraţilor Otomani ete... Scrisă de. d-lui Janache
Văcdrescul etc... Manuseriptă -în posesia d-lui Ștefană Greccnu, care a binie-voitii a ni-lti îma
părtăşi. Cuvintele citate aci se aă la sferzituli vieţel Sultanului Mahmudii I, pag. 140. Vegi Tesaur 77,

(3) Fotino. te, de G. Sion, t, 1. p. 159,
fără de ai numi,
|

Elă

- (4) stor. împ. Otom. Ms. p. 147,

vorbeste
!

numal de dout boeri Văcăresci
.

_

(5) Ves! portretul lui Enache Văcărescu adusă susti. Ne unimă cu apreciarea d-lui Odobescu

unde gice „că or ce Românii trebue să privâscă cu mâhnire perderea stilului do architectură bye

zantină naționolisatii la nor, şi destrucţia vechiloră

portreturi şi inscripţit ce se facă

jiua cu reclădirea bisericilorii. Trebue sk lăudămii şi să recomandămă
chipuli

_tutulorii

pe

tâtă

spre imitație

Înteligentă cu care d-nit Creţulesci în restaurarea bisericel d-loră, aii păstratii cu pietate,

în interiori stilulii vechii şi portretele titoricesci»,

-

-
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le ascunde o

mustață subțire, ochi căprui cu o căutătură plină
de dulecțăși de
fineţă, în sfârșit o barbă castanie, rară și trausp
arentă, ce fâlfăe ușoră pe peptii:
Gtă trăsurile acelei figuri ce insuilă îndată uuă
simpatică respecti şi pe care o
susține cu Greși

ce mândrie, portulii dreptă alii trupului și gugiunanul
ă, de samurii așegatii cu semeţie pe capii. Costumulii lui, imitati
i
după
hainele
: sâle favorite, e compusii, întraceli

portretii, de unii anteriăi de sevaiă ros-gălbui
sei.
chamois și încinsii la brâă cu ună gia” din
care ese hangeruli cu mâneri de
„Smalții albastru și de petre scumpe; pe d'asup
ra pârtă unii contoșă de colârea
verde deschisă a seznzaclui (iaspă albi), îmblânită
cu samuri. In mână elă ține

unii sulii de hârtii dsfășurate pe care se citoscii acele
cuvinte memorabile ule,
în versuri, celii mai "nobili legatii ce putea, lăsa
unit omii
de geniii posterităței sâle:
a
«Urmașilor mei Văcăresci, -

scle, acelii testament

Pe

-

„

„. «Last voă moștenire:
«Crescerea limbei românesci

«Ș'a patriei cinstire!»

|

|

Dacă dintraceste dou; mărețe îndatoriri puse asupra
viitorimei, crescerea
limbei vomânesci era insuflată lui Enăchiță de geniu
l săi proprii, cinstirea paîniei

totuși o moștenise și elii dela străbuni,

inari jertfă ali credinței sâle către țâră.
demnă

de mârșava

viclenie

dela tatălii sâi, carele şi densulii

Acestă

mârte e o tragedie

a Panarioților ; într'adevării

la 1763,

întunecâsă.

Constandin Ge-

han Racoviţă se întârse
pe tronulă țărei românesc şi hotări ca celă puţină
în
vîndulă acesta să se scape de Văcăresci mai en sigura
nță decâtii cu exilul ;
puse întrascunsă de otrăvi pe Ștefanși pe Barbu
, pe când ei se aflati la via lor
dela Valea Orlei în Săcueni. Becerulii adecă bucătarulii
domnescii, care urgi acestă
cumplită.

uneltire, străbunii,: se dice, ali unuia“ din Gmenii
politică și literați dela,
noi, primio răsplată providenţială; noii Vatel
istorică, elii:nu se ucise ca vestitulă bucătari ali lui Ludov

ic XIV-lea în desperare pentru întârdierea pescelui
ci într'o di când ci se ducea cu castronulă de ciorbă
în mâni
ca să-lii pue pe masa domnâscă, bolta elopoluiţei
dela Mihaiii-Vo

la masa

regală;

dă, unde şedea
pe atunci Domnulii, se cufundă asupră-i şi-l sdrobi
subt
dărăm
ături
le ei. Poporalii superstiţiosă vâdu întwacâstă întâmplare
o pedâpsă cerâscă pentru crima să
vârşit

ă de dânsul cu otrăvirea Văcărescilorii, şi, în neînd
arata lui mânie, îi blestemă n6mul.
o

- După o așa grâznică
să caute în Constantinopol,
vre-o un-spre-dece luni de:
patimei sale pentru . melisă

perdere a păriatelui stii, Ienăkiţă Văcăresculii, se
duse
sâă răsbunare,
s6ă mângăere ; dar în puțin timpă, dupe
domnie, Constantin Racoviţă mari pe tron, victim
ă a
și băuturile spirtese(1). Junele Văcărescul, al
“cărui

spiritii activă și setosii de cunostinţe, scia să tragă
ună folosii din tote, profită
și, legându-se în prietenie cu Halil Hamid,
omii forte învățat și scriitor (fiat;6) la alemul (seere
atașat pe lângă Capi-Iehaielele țărei nâstre, învâță tarulă) divanului împărătescii,
de la dânsul teoria gramad€ petrecerea sa în Constantinopol,

ticală-a limbei turces

ci, ce se dice Surf (2) ; peste
xandru Scarlat Vodă Ghica îl chimă la înalte dregătorii, trei ani însă, la -1767, Aleîncredințândui vistieria (3).
PI
.
(1) Fotino, te. de G. Sion, t. 11 p. 101.
-(2) Ist, imp. Othom., Ms, p. 219.

(3) Idem,

N

»

ÎsroniaA RomâxrLoni

„1.698

Când dar, prin conglăsuirea Pârvului Cantacuzino, ce era spătar şi visa să dobândâscă domnia țării prin Ruși, o mică companie de volintiri cazaci, sub ordinile unui polcornic rus, Nazarie. Karamzin, călcă Bucurescii (7 Octombrie, 1769),

prinse pe prințulii Grigorie IIL Ghica, frate și urmașii ală lui. Alexandru, și'lii trinise prizonierii la Petersburg, boerii țărei, adunaţi la uni. loci cu mitropolitulă

Grigorie, se chibzuiră -a trimite o deputație de doni dintre dânşii la feldmare-

.

-

şalulit rusescă Rumiauţolt ce se afla la Laticiof, pentru ca să câră 6ste de paza

țărei și acești deputați; aleși prin influența pârvului Cantacuzino, fară fratele săi
Mihail fostulă vistierii şi lenâkiță Văcăresculă vistierulă actuali, dintr'a cărui
prietenie Pârvul socotea să tragă profitii..
A
.
|
Dar să lăsămii cuvântulă lui Ienăkiţă, spre a caracterisa mai bine spiritul

- ŞI ambițiilece aţițaii aceste mişcări (1):

o

0.

AN

„„.. «Deci ne orânduimii soli pentru acestă; în. urmă se mai orândui și Nicolae
«Brâncovânul logofătulii, la care vistieruli Michail își. ascundea chibzuirile, Pe
«cale mergândii, își descoperi Michail chibzuirile către mine la o gazdă, într'o

«s6ră, când dormia, Nicolae şi mă ispiti, întrebându-mă

așa: — Peldmarşalulă,

«cândne va porunci să facemii și alegere de unit Domniiîn ţâra nostră dintre
«noi, pe cine găsescit eii cu cale, socotindii pâte că. voiit răspunde: pe domnia
«lui spătarulă, fratele d-tale. — Ei și“ am răspunsi, că nu găsescii altuli mai

„«cu cale decâtii pe mine; îmi dise și: Acestii răspunsii îlii poti face toți boerii.
«Și ce îndoială ai d-ta? îi diseiii. — Imi dise: Dscă ar fi sciutii frate-meii aşa,
«mai bine ar fi fugiti la turci. — Ii răspunsei, că mai.lesne sar fi făcutii de o
“«cam-dată Domnii acolo, căci în Europa împărații, Domnii absolutii nu facii;

«îi arătaii pildă, Transilvania, Timişvarul și Podolia, Smolenskul și altele;şi
«d'abiă începu a mă crede și vădându'li întristat, poftitorii qicându'i: . Acestea
«staii în mână lui Damnedeii.»

”

De

„Paţina, înclinare a autorului către Rusia și neîncrederea sa în fanfaronadele
și în proiectele de neîndoi6să hiruinţă cu care Rușii ai trămbiţat mai adesea
sosirea lorii în Principate,

se

“Ianăkiţă. Lată cu ce fină ironie
de începutulii expediției
«Toţi Chreştinii ce
«de sciința politiceștiloră
„«celă puţină din Europa,

învedereză

pretutindeni

descrie. el impresia

în spusele

şi

faptele lui -

amăgitore, produsă

în ţeră

Rușilorii de la 1769 (2): .
|
ma chibzaită cele după urmă, și care nu era adăpaţi
-ocârmuiri, socotia că Rusia a se ridice din lume, sâii
tâtă stăpânirea turcâscă; unii pentru r6vna .legei, alţii

«pentru pohta slavei şi alţii pentru iubirea hrăpirei, se făcură ostași ruși și cel
“«mai mulțişi. fâră comandirii; alţii crăși de frica Tureilorii, fiindu-le credincioşi,

- «fugea de denșii să nu piară.»

ae

SE

„Dar să urmămi, spre mai bună convicțiă, faptele Vistierului Văcăresculii:
La Buzăi solii se intălnesci cu colonelulii Nazarie, care”! vestesce, că 6ste multă
rusâscă îi sosesce în urmă și îndâmnă pe bocri a trămite la Petersburg deputați,
cari să ducă plângerile ţărei în contră Porţei şi să câră împăratului prizilegiulă,

da fi Principatele închinate Rusiei. Văcărescul "pare a fi fârte puţini domirită de

figăduelile Kazacului, și. cugetândii -a scăpa din acestă cursă: eli însuși, în taină .
de soții săi, se propune lui Nazarie, casă mârgă să adune la Bucuresci.pe bo-- /
erii fugiţi cu familiele lori, la satulii Cer6şul din. plâiuli. Săcuenii; îndată ce se |.
(1) idem, p. 157 et sq."
(2) Idem

p. 157,
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vede acolo, el își ia soția, fiică a tergimanului (translator)
Iacovake Rizu, şi pe
mămă sa și trece în pripă la Brașov prin lazaretulii Buzăul
ui (O):
Câti ținu astă-dată ocuparea țărei de muscali, adecă până
la 1774, Ienăkiță petrecu tot prin străinătate; chiămat întw'un rând (1770)
de vizirul Muhsur“ Oglu la Craiova, unde Turcii se încercase” să așeze
Domnii pe Manole Rosset,
elii merge acolo cu unchiulii săi Radu Spătarulă şi cu
alţi dout-deci de boeri,

intrândii în ţeră prin plaiulă Vulcanului, dar fară toţi siliți îndată
a se întârce
la Brașov ; mai târdiii

(2) când prin medierea Austriei, puterile luptătâre începii
a înclina la pace, dragomanul Porţei Iacovake Rizu, îndâmn
ă pe vizir să cheme
la: Focșani, unde e a se face congresulii, pe ginerile stă,
Ienăkiță Văcărescu, care
cunoscea afund t6te interesele ţărei; acesta, de şi avea
cu dânsul paşport aus„triac, e oprit opt-spre-qece qileîn corturile din tabăra
rusescă, expus la arșița
s6relui și la temerea exilului, până când se hotăresce a scrie
feldmareșalului Rumianţoii, următârea scrisâre, plină de o viclenă batjocură,
pe care însuși ast-fel
a traduce din limba italiană : (3).
«Eccelenţă, Domnule și patronulii mei,
«De vreme ce noroculii și întâmplareaaă bine-voitii ca
să facă prigionieră .
«pe mine, -ună omii fără de arme și în vreme de armistiţ
iii, la purtătorele de
«biruință astă-dată annele rusesci, mai vârtosă avândii și pașopor
t cu protecție.
«chesaricâscă, pentru vina căci îmi păzescii după datorie
credința la stăpânii ce
<Dumnegeii "mi-ai orânduitii, sunt desvârşitii întâmplărei
mulţămitii și noro<cului, căci 'mi-aii făcutii acâstă deosebită cinste unde
nu facă: altă rugăciune
«Fccelenţiei tale, fară de numai, în vreme ce arderea s6relui
îmi pricinuesce”
«multă tirănie, aflându-mă întrunit câmpii, mă rogii
Eccelenţiei tale, ca: să fii
«trimisi cu unii

ciasit mai nainte și ei la loculii unde: se află Şi cei-l-alți
pri<gionieri Turci ce s'aii făcutii prigionieri în vreme de resboiii
și
cu
armele
în
«mână Și voiit fi fârte
mulțămitii acestei faceri de bine, rămâind eto...» !

Acestă serisdre, atingând amorulă

fericită

efectii:

Văcăresculii

propriu ali mareșalului, avu cel mai

fa îndată liberată și însoţi pe solii turcesci;

dar
congresul se sparse într'astă rând - fără succesii, precumi
i în urmă și celii ce
sta să se facă în Curtea domnâscă dela. Bucuresci. Văcăre
scul întrastii timpii
merse la Șumla unde presintă vizirului uni mahzar (jalbă,
petiție) din partea
boerilorăi români emigrați la Brașov; la urmă purcegândi
din Șumla și trecândii
pe la Rusciuk, Nicopole, Vidin și Mehadia, se întârse
iarăși în . Brașoviă (4).
Aci elii ava pentru ântâia 6ră prilejulă a vedea și a fi
prețuitii de împeratulii

Joseph II, acelă autocrat amici ali ideiloră liberale

şi singurul dintre Austriaci, protectorii.
alti naţiei române. Povestirea ce face Iânăkiţă despre
acea
visită, e prea multii interesantă ca să o trecemi
cu tăcere...;, (5)
Daa
(1) idem p. 161. |

NR

(2) idem p. 168 - 171,

(3)
Văcărescu
Numirile
din limba

Ă

a

.

idem p. 172 et 19. Aci vomit face observație asupra
stilului usitată
intr'accstă scriere și în care se ivesce influenţa deosebileloră
limbi ce
de funcţii şi chiar unele diceri usuale turcesci se găsescii alăturat
e cu
italiană şi scrise de autori chiară cumă se şi pronunță
într'acestă din

(4) Idem p. 178,

(5) Idem p, 181-184.

a

:

de lenăkiţă
el. cunoscea,
cuvinte luate:
urmă limbă
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Mai departe serie d. Odobescu despre Enăchiţă Văcărescu :
.
«Intradevâri, Iănăkiță Văcăresculă avea tâte calităţile. unui adâncii diplomată: învâțati, finii şi elocuentii, clii scia să: fie în toti felulii amabilă. Vica
sa privată

ne-o dovedesce și, fără de a, arunca vre-unii prepusii asupra fericirei

„casnice a celorii trei soții succesive ale sale, ni s'a spus

că adesea inima, lui:

iluturatică se simţia rănită de amoruri ilicite; atunci imaginaţia lui poetică se
aprindea și înstrunândă corde românesci pe lira lui Anacreon, scii pe a lui Catul,
elii își deseria patima, printr'o glumă alegorie, precum:
”

«Inti'ună copacii. zarifioră” .
«Uni şoimii prinsă în lăcișorii .
«Strigă amară, ciripindii,
«Noroculii stii blăstemândii :
«Multe păseră am vânată

-

«Şimi diceaii șoinziăi minunată !

«Tari aici laţă fiindi întinsii,
«Cumiă ami dată pe loci m'amit prinsi,
“«De inimă, ... nu de capii!,.,.
«N'ami nădejde să mai scapi!«

sc printro

»

-

veselă comparație, dicândii iubitei sale:

«Tu esci puișorii canari!
"«Xu te hrănescă cu zaharii,
«Nică măcar cu cânepidră,
«Ci: hrăpesci o inimidră

«Ce ai tăcut'o jertfă ţie !.....
«Ce-ai cu ea de gândă nu scie!»

Spătariă, în alu doilea rând sub Nicolae Vodă Caragea, el gătesce 'Tuicilori ună podi pe Dunăre la Brăila și le adună zacherea la Silistra (1); dar
peste unii ani, (1783, Augustă) vine Domnă Mihail Suţu și, la 2 Iunie, 1784
acesta îl face vistier pentru a cincea Gră și atunci încă el pregătesce provisii.şi
face podii la Silistra pentru 6stea otomană ce avea, să încâpă răsboiit cu Austria (2).
la 1786, Pârtă după unii capriciă a lui Capudan-Paşa, întrerupe şirulii
prințilorii aleşi din Fanar şi trimite Domni ţârei Românesci pe unii tălmaciii

ce fasese simplu pescarii în insula Paros, Nicolae Mavrogheii.

Acâstă infracție

la regulele urmate acumii de șâpte-qecide ani, produce o mare indignaţie printre boerii Români și cu tâte că linăke Văcărescul e numiti îndată (1787, Ianuarie), din vistierii, dvornieii, (3) elit însă nu pâte suferi pe acestii <omii prostii
și la fire și la gândire și la simţire.» (4) Ura lui e așa de ncîmpăcată în câtii
cândit, în memorialul săi...
.
(1) Ist. împ. Otho,
19) idem

p. 220,

p. 295.

(3) idem p. 22

=

0) idem p. 29
Jetoria Româniloră de V, A. Urechia,

Ă

|
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cărți de slujha ocrituleri, la mâna celor ce sai

credință pe anul 1787. Oct. 10.

oriidaitii alti căuta în

a

„oase Bemli Vlah..... ce.s'aă Orinduitii de către Domnia m
cu slujba overitului la sud... ca, să fie volnicii cu acâstă carte a Domniei
mele, t6te oile câte vor
găsi la acestii județii să de răvașii de numirătâre şi fâcândi
catastihi, să strigă
“și banii oeritului, dândă răvașii de plată cu suma oilor,
cu suma vitelor, pe numele fiesce cărnia, puindit” porecla și satulii de unde este,
îosă după cum s'aă
luatii în anuli trecuti: dela oile țărei, adecă ale pământe
nilor, să i& de Gie câte
bani şi ploconulii după obiceiă, dela una până la dece câte
unii banii de die, iar
dela

10 în susii de nume

po bani 80.

Așișderea

și dela, oile streine,

bârsănesci
și țuțuenesci, câte: vor veni din țera ungurâscă spre ernatec
ă aici în ț6ră, să de
de 6ie câte bani 10 și ploconulă de nume după obiceiii,,
și văcăritulii străinilor,
de vită de cală câte bani 33, iar de mică pe jumătate, iar
mai mult supărare să
nu le facă. Iar dela-oile ce vor veni de peste Dunăre,
din ţera tureescă, să se
i€ oerituli întocmai după cum se iș și dela pământeni,
adecă de die câte bani
12 și ploconulii, după obiceiii, iar alti nimică supărare,
sâii cheltuială să nu aibă
slujbașii a face locuitorilor şi streinilor, nică altă silă
cerași, ci tâte câte le va
trehui pentru demâncare, atâtă pentru înșiși, câtii-și pentru
caii lor, să le cumpere cu bani. Se poruncesce dar și vonă tutulor locuito
rilor pământeni i streini,

să ve -arătați tâte vitele vstre la slubașii ce-i orînduiți și să
vă luaţi r&vaşi de
numărătâre, răvaşii de

plată: când veţi plăti vitele și să nu vi le tăinuiți, cu socotâlă că scăpându-le nu le veți plăti, pentru că Domnia
m6
pe urmă cercetare-și pe carele îlii vomit dovedi, că aii dositii voimii să facemii
tărire le veți plăti îndoitii. Poruncimii și d-lor ispravnicilor vitelele lui, cu hojudeţului, zabiților,
căpitanilor, fiind-că oeritulii se caută în credință, să dați
totă felulă mână de
ajutor, spre a pute orinduiții săvârşi slujba fâră de cusură,
a nu se întâmpla ni-. micii fartișagi, că ori-ce pagubă se va întâmpla dia pricina
neajutorului, dela
d-v6stră se va împlini și la tote să aibă a turma slujbași
i după osebite ponturi
ce S'aă dată în scrisă pecetluite, 'Tolico pis. Gsp. 1787,
Oct. 1. (Cod. AVII, fila
228 şi verso),
-

i

|

Urmeză apoi ponturile veritului pe Ictă 1787, Oct. 1.
Find-că aceste sunt
rari de întâlnită în condicele domuesci, căci mai rare
oră s'aii căutată veritulă

îu credință, le:facemii locii aci:

“

«1) Mitropolia, epitropiilă şi tote monăstările,

d-lor
sele văduve de 'oră ce trâptă va fi şi fabrica, de postavă, veliţii boeri şi jupânetoţi să plătescă ovrită
după cum aii

plătitii: și în anii trecuţi,
de die po bani Z2 Şi ploconii după obiceiii,-pânăla qece po. bani unulă, și del dece în sus
po bani 80 de nume, lar
cui i se- va face aridicături, se. va ține sâmă cu pecetluituli
Domniei mele, atâtii
la boerime, câtă

și la mânăstiri și altii ce vor fi având hrisovele și cărţile DomMă
|
”
E
a
2) Toţi cei-l-alţi “locuitori at țărei şi streini de peste Dunăre,
ce vor veni
aice în țeră cu -oi, asemenea să plătescă 'oeritii eu țera, de
die câte bani 12 și
nici. mele.

S
7

Ă ISTORIA RoMÂNILoRY -

.

,

627

obicinuitulii ploconii și văcăritulii: streinilor, de vită de calit: câte bani 66, iar
de mică pe jumătate.
--.:
N
A
„_*8)“Toţi streiniă- din Arde], Bârsanii, 'Țaţuenii, pentru oile ce vor av6 în
“pământul țărei Domnici mâle, să aidă a plăti oeritii câte 10 bani de die nu„mai și ploconulii după obiceiii, de nume câte bani 80. Aşișderea și. văcăritii să

- Dlătâscă,

atâtii Bărsanii câtişi 'Puţuenii și cei-l-alți streini din ț&ra Ardelului

şi mai din lăuntru, de-vită mare câte bani 33 și de vită mică pe jumătate.
4)
Boerulti' celii orînduitii cap slujbei, să aibă a orînâui pe slujbași prin
plășile judeţului, după cum va socoti, pe fieşcare la, loculii ce va cunsce că pote
să -slujâscă mai cu îndemână.
a
:
,
5) Fieşcare slujbașii din cei orînduiți, îndată ce va intra în plasă să caute -

.

să numere oile fieșcecărnia și turme mari și mici și să d6 revașele sile de numi-

rătore, cu numele și porecla și satulii, trecându-le tâte, în tărfălogii, iar anume
eu porecla, care tărfălogii până la 20 dile după ce vor fi intrați în județii să
aibă a trămite la capul slujbei suma plășei, ca'și boerulii să aibă a pioftacşi lu
visterie î6tă suma județului până la 20 ale âcestei luni.
6) Slujbașii după ce vor trămite sumele; să pue silința și pentru luatulit

banilor, cu sirguială, dândii revașe curate de plată și făcândii. catastihii curati
asemenea cn revașele, după obiceiii și banii rinduri-rinduri sume bune și adeseu

să-i: trămiteți la capulă slujbei celii orînduitii, ca să-i trămiţă la visterie.
7) Slujbașii și mari și mici, fiind-că-ait a lua: simbrie, fârte să se ferâscă
de vre-unii sfelerismosă şi de lenevire, care este întocmai cu fartișaguli, fiindi
iarăşi pagubă slujbei, că unulii ca acela ce se va-afia, sâit la vremea cercătureă
a ocrilului ce vomii să facemii, în. vină de fartişagii, sâii acum în vină de lenevire, hotăritii să scie, că după ce va plăti îndoitii acâstă pagubă, se va. şi pedepsi cu grea pedâpsă, și altă dată la slujbă și milă domnâscă nu va mai încăpea.
Și la acesta fără de îndoială fieșcecarele, că fiindii slujbă domnâscă, cu ușurința
locuitorilor, şi cu simbrie îndestulii spre folosulii Slujbașilor, nu vomă lăsa mijlocit necereatiide a dovedi urmarea fieşcecăruia, ca să fie cei vredoici şi crediu-

cioși nelipsiţi, de mile și din slujbe

.

domnesci, și împotrivă, cei, leneși și cu ne-

trebnicie,. păgubiţi și pedepsiţi..
.
.
8) 'Loţi locnitorii, ori din .ce treptă să aibă a'și arsta 'tâte

oile la boerii

slujbași, fără a și le tiinui, căci ori-carele se va dovedi, că a ămblatii

ași as,

cunde și a'și tăinui oile, cu gândi a păgubi visteria,pe unulii ca acela nu nu
mai că-li vomii da de-și va plăti tote oile îndoită, ci încă îl vomii și pedepsi,
după trepta ce va fi, ca pe unii nemiilțămitorii binelui. și milei' Domniei mâle
și fieșcare pârcălabii dela fieșcare sati să“fie datorii a arsta slujbașului oile -satelor, încă şi streine, ce, se vor afla în pr6jma satului, căci de se va găsi vre-unii
pârcălabii, că aii sciutit oile cuivași și nu ai îndreptatii pe slujbaşi, ce le aii tăinuitii, acelă pârcălabii se va pedepsi şi cu tîrgulii și cu ocna.
9) Boeruli ce este capi sluibei să fie cu privighere la ămblatulii slujba-

|

Ma

șilor și pe care îlii va vede. ămblândii răi, numai decât să-lii d& în scire Domniei

“mele, cu vina lui și în
losulă slujbei, și însuși
ce mijlocii. apucăturile
„Slujbaşulii cu vină, nu

loculii Ini să orînduâscă pe altulii, care va socoti, spre fosă ămble prin plăși, undei se va păr6, cercetând cu ori
slujbașilor, avândăîn scire, că în vremea ce se va afla
va fi îndreptată, ci împreună vinovatii, ca unulii cei sai

„ încredinţată judeţulă a căuta și a cerceta cum.va vr.

-

5

o

10) Toţi slujbaşii să aibă a se: feri de a face vre-o pagubă locuitorilor, scă
„8 lua cevași pentru hrana lor, sâii a cailor, fără de a nu plăti, căcipe ori carele

ea

025

V. A. Unrcniă
>

ne vomii însciinţa că ai urmati împotriva porunc
ilor Domnici mele după ce îlii
vomii pune de va plăti. acestă pagubă,
îl vomi şi pedepsi pentru nesupunere.

Io Aicolae P. Aavrogheni

_Poruncimii

VW. 5

|

dar

Domnia ms, d-v6stră boerilor tacsildari și slujhaşilor,
ca
după cum mai susă se. coprinde, asemenea să
urmați, fără de a nu se face câtu=și
decât” cusurii la
poruncile Domniei mele, ce printi'aceste ponturi
vi s'aii dati,—
(Cod. XVII, fila 229 și 230), -

ANEXA
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Ponturile vinăriciului pe anulă 1756 lugust
15.
1) Mitropolia, cmândouă episcopiile și monăst
irile cole mari cu metocele
lor, d-lor veliţii voeri, sâi ali doilea, sâi ali
treilea, până la boerimea c6 din
urmă ce se

face cu caftanii și feciorii de boeri i jupânesele
văduve, ce li vor fi
stătutii bărbații până la c6 mai de pe urmă boer
ie
cu
cafta
nă,
vinăriciă să nu
plătescă, precumii și nemurile i boernașii mazili
și
toţi
cei-lalți
ce
vor ave cărțile: Domniei de scutâlă iarăși

vinăriciă să nu plătescă, iar' toţi cei-l-alți să:
plă_tescă obicinuitulă vinăriciii, de vadră câte
5 bani,
2) Toţi cei ce sunt sub privileghiură de a scuti
“vinăriciulii, fârte să se forâscă a nu cere'să scutâscă vinul vre unuia
din cei ce.plătescii vinăriciii, nică
să amestece cu vre-unii meşteșugii vinul acelor
a: într'alii lor, pentru că ori care
s'ar afla într'o faptă ca acesta, să-i se i6e privil
eghiuli dela mână, cum şi cei ce

cu meșteşugii ca, acesta vor ămbla ași scuti vinulă

, dovedindu-se de boerii vina=
„ Ticeri, să-i apuce să plătâscă îndoită, Ă
3) Boerulă tacsildariti orinduindii pe fieșcare
slujbașă la poporulii săi, să
aibă datorie acelui slujbaşii a măsura vasele
pe dreptate, vasulii. fieșcecăruia, cu cotulii celii domnescii, ce li s'a dată pecetluitii
dela visteria Domniei mele, ferindu-se neci să încarce câtii de puțini, dar
nici să i6 mită să daruri, și să pue
mai puținii, să păgubâscă venitulii slujbei;
a căruia măsurătâre de a se. put do""Yedi căai fostii dreptă și îatru. adevără,
pe fieșcare sâră să aducă, sâi să trimiţă
terfelogulii scrisu

lui dintr'acă di, cu măsurile
Şi -Doerulii tacsidarulă după măsură să aibă fieșcecăruia vasii la boerulii tacsildariii
a socoti vedrele dela fieșcare vasii
şi după ce le trece la câtastihulii Stil, să
d6 foe iscălită la mâna scăunașului
"în care să ardte pe fieşcare omii pe anume
și cu câte vase, arătândi fiecare răvașii cu trăsura lor

și cu: suma, vedrelor, ca să fie la dânsulii,
să caute “fieşcare
„--Să vagă pe câtă are să plătâscă, care
foie nimeni să nu fie volnicii a o luă dela
mâna lui, fără de poruncă Domniei mele,
adecă nici ispravnicii, nici taesildarii,
nici slujbaşii, nică nimeni,...şi apoi asemenea
fie ca aceea, iarăși cu numele omului, cu numărulii vaselor, cu măsurile și
cu suma fieșcăruia vasii făcândii, să o
trămiță la orinduituliă slujhașii din popor
ulă stii și slujbașulii după acâ foie să
„facă de fieșcare vasii câte unt Tăvaşii,
în care să arte numele omului și câte
vedre ai eșită acel vas, care răvașii dator
i
cu cocă în funduli buţei, sii pe doga tocitâ să fie acelă cu vinul să-l lipâscă
rei și apoi la plata banilor să-i de
unii pivașii de plată în care Să arte, că
ai plătită cutare omii vinăriciulii ce ai
avută întratâte vase, vedre

atâtea, de vadră câte bani atăția,. cară faci taleri

Isronta
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ulăţiu, ca să tie de sâmă și să-lii păstreze, ca la cercătura, co:se va face,
să
aibă a'şi da sâma, ca să o cundscăși slujbașii de ati făcutii mesurătârea pe drep-

tate şi fără de ficleșugii.
|
) In tâte d6lurile și popârele de obște ati a ămbla singură vinăricerii dom- -

nesci ca să imisdre, să scrie și să strîngă toți banii, adecă câte 5 bani de vadră cum și pirpărulă de anula de vadră pe deplinii dela dajnicii ce plăteseii vinariciii, fără de a se amesteca 6menii mOnăstiresci şi bisericesci cu pricini de mile,

ori la scrisă, scii la luare de bani, cari acei bani câte 5 Dani de vadră cu pîr-

părulii să-i trămită vinaricerii toți deplinii la visteria Domniei mele, cu catastihii,
care catastihisă aibă a arăta fieşcare poporii, cu numele lui deosebiti și cu
„suma vedrelor și a banilor acelui poporii, ce aă prinsi, iar. deosebitii. și în urmă
"caro mânăstire, scii biserică va av6 milă de vinăriciă, va arăta Domniei mele şi
căreia i se va căd€ milă i-se va da ac6 milă dela visteria Domniei mele.
5) Pricinile și judecăţile ce se vor “întâmpla între - podgoreni în poprele
lor, dela acelă judeţii, să se caute de boeiii taesildari, însă ferindu-se de a globi,
„sc a jâfui pe cinevași, fâră numai să le caute dreptățile întradevăr : iar slujbaşiisă

nu se îndrăznâscă,

fâră voia şi scirea tacsildarului

de a face TEvași, cum

„ Şi ispravnicii să nu se amestice la judecăţile podgorenilor, dar când tacsidarulti
și slujbaşii vor face năpăstuiri și jafari, atunci 'să fie datori ispravnicii de a da
scire Domniei mele,
Sa
E
6) Secaunile de came ce sunt pe la popâre, pe moșii hoeresci și monăsti-

resci, câte dintr'acele vor fi date cu cărţile Domniei. mele, de a li se lua ha=

„vaetă de stăpânii moșiilor, să aibă a “şi lua pe depliniă, dar şi vinăricerilor să
aibă a li se da obicinuita carne pentru mâncarea lor, după obiceiii, precumit sait

„dată şi alte dăți, iar câte, din scaune nu vor fi date prin. cărți, sâi hrisovele

- Domnică mele, dela acelea toti havaetulii pe deplinii să le ice vinăricerii. și 'să
arâte. cu' catastihii la visterie,
|
7) Pentra mâncarea slujbașilor și pentru hrana cailor, oră ce le va DE
trebui,
Si cumpere cu bani, fărăa supăra pe cinevași măcară cu câtii de puţini.
„_- 8) Paralele de cramă să lipsâscă, să nu se i6,. fără numai 2 parale să i
de nume pentru r&vaşii de plată ce-l va da pentru plata vinăriciului, iar de revașele care sunt să se lipâs
la că
vase, dela “acelea să nu se îndrăsnâscă a lua
cevași că se va pedepăi.
C
a
i
„.
9) Păzitorii ce vor fi orînduiți prin gurile văilor, ca după obiceiii să pă- -zescă a nu eși vre-o bute fâră scirea și răvașulă taesildarului, forte să se ferâscă

a nu îndrăsni să lase vre-o

bute, sâii să îndresriâscă

a cere să i6 cevași dela

vre-o bute,
oră parale, ori vinii, şi boerii tacsildarisă cerceteze adesea şi dovedindii
“pe -vre unii că ai sloboditii vre o bute fără revașulii scii, scit că ait cerută parale!
s6i vină, Ca cu obiceiii pentru trecătâre, să-i facă căduta certare.
a

Io N. P. Mawogheni V. Pete
„__, «Orânduimii- Domnia m6

pe...... la judeţuli..:..

căutatulii vinăriciului,: carele după ce va ceti întâi elii- tote

taesildarii
aceste

pentru.

ponturi și

poveţuiri și Ie va înţelege, apoi să. le citâscă și: celor orinduiţi prin plăşi, cărora
să le d6 și câte o copie asemenea,

după care să aibă a “urma, atâtii tacsildaiulii

câtă și cel-l-alți slujbași ai plășilor întocmai și atâtii dreptatea locuitorilor
0 păzescă, spre a nu li se face vre unii jafă i cheltueli, cât și pentru

să

dreptulii

obicinuită veniti.și interesii alii slujbei să se silâscă ca să nu se facă vre-ună .

630

|

,

A

V."A.

Unscuiă

cusurii și vre-o scădere, s6ii cât de pucină

pagubă,

|

ori

din lenevire și prostă
căutarea -tacsidarului și a slujbașilor, ori de vre-unii furtișag
i și sfeterismosti alit
lorii, căci cel ce nu va căuta slujba cumi se cade
şi din prâsta lui căutare va
“curge pagubă visterie, acela ca unit nevrednicii se va pedepsi
, se va urgisi şi
nu va mai învrednici altă dată la nici o slujbă: -Aşișderea și celii ce se va cuteza a face vre-unii furtișagii
şi
din
sfeteri
smosuli lor va curge pagubă
visteriei, acela nu numai va plăti îndoită, ci încă
ca
un furi de venituli domniei se va pedepsi după pravilă
lipsită de la ori-ce milă și cinste:de la Domnia mea. forte strașnicii și va fi
Poruicimii și d-vostre
ispravnicilor ai acelui judeţii, de vreme ce slujba se
caută în credință, să aveţi
a da ajutorulii cel caviinciostă taxildarului, ca să
nu curgă vre-o pagubă şi:
scădere slujbei, căci pe lângă: slujbașii veţi fi şi voi
în vină și tâtă paguba să
sciți că de la voi se va împlini Ja visteria domnească. 1786.A
ugust 15.
.
«Insă. să aibă voie mânastirile a "şi orîndui Gmeni la
poprele
mânăstiresci
numai de a scrie împreună cu Vinăricerii, Sarii la bani
să nu se amestece, ci să,
urmeze cum se cuprinde la ali patrulea pontii.» (Cod.
XVII £. 75).

"I6tă și o carte de slujbu tebunăritului, din 1786:
«/emli Vlah,...... carele pe anulii acesta 1786, aii cumpăr
atii slujba tutu-:
năritului ot sud..... ca să aibă volnicie printr'acâstă
carte a Domnici mele a
căuta acâstă slujbă după ohiceiă şi de la toți acei ce
vor avea pog6ne de tutunii
să măs6re pogânele, drepti, cu stânjenulii ce se dă
pecetluiti de la visterie și
pe :câte pog6ne.va avea, fieși carele, să plătâscă de
pogoniă taleri patru vechi și
ploconuli de nume bani optă-qeci și mai multă supărar
e să nu se facă, că se
va pedepsi. Și slujbaşii ce vor ămbla cu tutunăritulă,
pentru mâncarea lor.și a
cailor lor supărare, sâii cheltuiala locuitorilor nici întrun
i chip să nu îndrăznescă a face, ci tote ori-ce le va trebui, cu tocmâl
ă și -cu. Dani. gata să plă-.
tescă, jar fără de plată sănu îndrăznescă a lua, -că
se va pedepsi». 1786 Iulie $, .
(Cod. XVII fil. 57 'w.).
5
“Am mai putea aduce aci cărțile pentru dijmărit, care
în 1786 S'aii căutat
în credință. Acâstă dare era pe ceara produsă de stupi
bani 13 noi și ploconulii de nume de la cel ce avea șide se plătea de tâtă litra
la dece litre în sus
bani 14. Se lua ca dijmă și pentru rămători. Era
scntiți
şi mOnăstirile, afară de vitele ce aceşti privilegiați le avea mitropolitulii, boerii
de negoţ. Cercătura
stupilor se face numai până la Septembrie în qece.
(Vegi cod. XVII fil. 56 și
57. Asemenea fil. 58—59),

ANEXA LA PAG. 88.
Curte legată la viitavul Iihuil din plaiulă Prahor
ei, sud Prahora; pentru *

n

bârsanii sudiţi.

”

|

„<Sluga Domniei mele Mihalachi vătajulii cu plaiul
ă Prahovei sud Prahova,
ami văgutii Domnia mea cele ce scrii domniei scle
vel spătarului pentru bârsanii
sudiți, cerendii povăţuire la aceste două numite pricini
cum să se urmeze? Pentru care iată îți poruneimii, să faci nrmare la aceste
a întocmai după. cum îți arătămii: întâi, adecă

pentru mălaiulti care este să trecă la Transilvania sudiţii
ce

*.

“

Tszonra Rosânironă

031

își ati oile lor în munții țării, cu mijlocii de înșelăciune; pricinuindii că ar fi pen-"
tru cea de tote. qilele mâncarea ciobanilor, vr6ndii să ducă sumă mai multă peste
trebuința lor, ăi fostă și sunt; poruncile domneşci, ca zacherea să nu trâcă
nici
decum la alte părți, după care nici bârsanii sudiți nu sunt volnici înlăuntru a duce,
.

fără numai la. stânile lor, aici, în pămâatuli țării, să aibă a aduce mâncarea cio-

banilor.
Iar când vei ved6 că se împotrivesce la acâsta, să aibi a te întâlni cu
cela ce este aci la Prahova rînduitii purtătoră de grijă asupra, sudiţilor,
ca să-i
- înfrâneze și să-i supue a nu „face urmări împotriva poruncilor domnescă și de nu
se va părăsi nici de acâsta, să însciințezi Domniei mele. Ali Il-lea pentru unii
din sudiți, cari seriă, că, aii. munți ai lor clironomie vechii din pământul ț&vei, în cari ţinii oile în pășune, și câtii cașii facă nu-lii dată la neguţitorii pământeni și să-și i€ preţulii, ce 'lii faci brânză în burdușe pentru trebuința lor, aii fostii

„Porunci

date, ca ori câtii cașii va eși dela tâte vitelâ-ce se paseii în munți, să

“aibă a-lii duce la neguțătorii ce vor av6 căsării, la munţi, dela cară vor lua plata
ce se “cuvine, după prețulii celii hotăriţii, iar pentr trebuinţa caselor lor, să nu
fie volnici a face brânză, câtă vreme.va fi cășăriile:pe munţi, ci tocmai după ce
îi va strica cășăriile, spre sfârșitul lui August, când vor fi să pogdre și' ei cu
vitele în pâlele munților, atunci, după vechiulti obicei, să aibă voie a face brânză,
din care iarăși numai câti le va fi de trebuință mâncărei pentra casele lor, să
fie slobodi a trece, iar de le va prisosi mai multă, aice în țârăsă o vânqă la
neguțitoni, cu prețulii celă hotăritii, de vreme ce toti așia sa urmati și obiceiuli,
„ca la sfârșituli lui Augustii, după ridicarea căşăriilor, să se facă brânză pentru
casele lor, ci dar, pentru brânză ast-felii să urmeze, întocmai după acestă povețuitOre. poruncă ce'i dămi și împotrivă să nu făgăduiesci a face vreo mişcare
şi pornire mai multi. Iâr pentru ceea ce scrii, că unii sudiți ait munți ai lor
clironomie vechiă, Domnia nu scie a ave sudiții munţi în pământul ţărei, nici
la visterie, sâii la logofeția Divanului Domniei mele nu sunt cunoscuți. -Ci iată.

Îți poruncimă, să cercetezi: cine sunt acei sudiţi anume? unde se află cu locuinţa?
In ce loci li sunt munţii? De când ai munții
?. și în ce chipii îi ţinii cu stăpânirea : desevârșiti? sii venitul lor îlii cumpără

ților şi-i țină de multă

vrenie;

cu bani dela stăpânul mun-

tâte aceste pe largit să însciințezi.» 1786, lu-

nie, 6. (Cod. XVII, fila 24 verso).
N

„17

cărți

către

obşte, cu povețuiri.

Ă

arhimandriţi,

a

|

|

.

.

egumeni,

a

epitropi,

i către toți locuitoriide

a

«Ziemli Vlahiscoe ; :.. Cuvioşilor arhimăndriță, egumeni, epitropi după
la
S-tele mânastiri i molitfelor vâstre protopopilor, preoţi și diaconilor, d=tre
_boe-

rilor și boerinașilorii i breslaşilor, și neguţitoriloi.i vouă părcălabilor, sândiilor
și tuturor locuitorilor țărani duprin tâte satele şi orașele, din tâtă țâra Domniei

mele, măcar. că și în trecutele dile, prin domnescile nâstre cărți ce vam trămisii

heritisindu-vă de S-ta Inviere a Domnului Dumnedeii și Miîntuitorului Nostru Is.
Hs., atitii la partea bisericâscă, cât și la toţi cei-l-alți supuși ai noștri ce ni i-a
îucredinț
atii Dumnegei sub a nâstră oblăduire, parte. mirenâscă, trămiţându-le
Domnescile n6stre blagoslorenii și rugândi pe Milostivulii D-deii ca să ajungeţi

fieş carele. cu bucurie și îndestulați a petrece dilele S-tei Invieră şi la anulii
la mulți ani, amii scrisii și alte cuviinci6se învățături și porunci, ce sunt deşi
folosulii caselor v6stre și ali sufletului vostru, dar stă că osebitii şi acumnii, după

„dragostea

ce avemii, asupra tuturor supușilor. noștri.şi pentru

neadormita - grijă.

"ee avemii pentru dînşii, nu lipsimii a trămite şi într'adinsii pe credinciosulii hoe-
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rul nostru, pe d-lui Ianake Politimos hev-vel-slug

cu acâstă domnâsca a n6stră
carte vestitâre de bucurie și mângâere, spre a eriii,
vă
plirof
orisi de buni cugetulii şi
“scoposulii nostru, ce avemi. Domnia, m6 asupra
vostră, precumii mai jos vă vomă
arăta “și copringătâre iarăși de bune învețături pentru
alii vostru sufietescii folosii
prin care seriemii, mai ântâiii cuvioșiilor
vâstre egumeni și epitropi de pe la
monăstiri, i boerilor și boerinașilor, .cari „aveţi pe
moșiile vostre sate cu dmenă.. .
locuitori, să iubiți pre mai micii zoșir

i -și. pre cei proşti aritându-ve spre ci cu
dragoste, cu dreptate și cu milostivive, ca către
cei ce sunt zidirea liă D-deiă ca
“şi moi, pentru-că D-qeii două

lucru cere de
a le urma, adecă: dreptatea și milostivirea, Să-ila noi, care suntemii toți datori
la cele dumnegeesci, ca să” petrâcă fie-care cu îndemnați pre dinşii cu durere
fapte creştineşci şi cu pază la
S-tele Biserici, fiindi-că acâsia este datoria,
fie-căruia stăpânii către 6menii lui
și aveţi a da sâmă pentru dînșii înaintea lui Dumue
deii ; să-i povăţuiţi spre cele
bune, făcându-vă înși-v& mai întâi voi pildă
cu urmări sufietesci, ca să vadă cei
proşti și să înveţe; să vă feriți de nedreptăţi, cerând
ii de la dinșii numai ceea ce
este, dreptul, iar mai rultă peste dreptate;
nu vă siliți a agonisi agonisâlă nedrâptă, că aceea nu este de nici unii hari;iși când
acestea le veţi urma și vomil

ved€ Domnia mea buna urmare a fieșcăruia, -că
iubiți pre mai micii voştri, cari
sunt și aceia zidirea

lui D-qei şi îndemnați
„peste dreptate, să sciți că și Domnia me YE romiispre cele bune și nu-i supăraţi
şi veți avea dela Milostivulii D-deii parte de sufleti iubi din totii sufletulii nostru
i buni, iar dela Domnia mea
veți câștiga milă și blagoslovenie; iar cândă aceste
că întru zadar ve este mergerea la biserică-și evlavi a nu le veţi urma, să sciți
a ce arâtați, căci creștin fără
faptă nu este mîntuilă. Așișderea și voi, locuit
ori ț&rani, și toţi cei-l-alți deobște
urmândă domnescilor

n6stre învățături și porunci ce avemii date, să vă
feriţi de
„cele vele, hrănindu-vă cu muncă dreptă şi să păziți
S-ta
biseri
că,
să
fiți
curaţi,
„ca să căştigați de la milostivulii D-deii cele bune
„durile v6ste cu îndestulare; să cinstiți - pe mai și de folosii și ca să fie rocele cu cale, ca să cunâscă celii micii pre celi mai marii voştri, să-i ascultați Ja
vescă cumvași la cele drepte ; iar cât pentru odihna mare și să si se împotrişi buna petrecere a vâstră

de cele împotrivă, să sciți că acista este la noi
cea mai d'ântâii purtare de grijă,
cu durerere, cu milă și cu temere de Dumnedei,
ca pentru ună norodă, ce Ni sa
încredințat sub a n6stră chivernisclă și oblăduire.
Pentru care nu lipsimii cu
- neadormită străjnire, precum veți fi cunoscută,
ca să petreceţi în dilele Nustre
odihniți, mulămiţi și aptraţi de ori-ce nedreptăiţi,
jafuri și necazuri, neîugăduindă
prin nime a tă supăra, cu cât de puțină strâmb
ătate, împotriva poruncilor Domnică mele și, pe lângă cele-l-alte, diafendipsiți
și
despre tâte altele să sciți și pentru rîndulii dăjdiiocrotiți, ce ne vomii trudi a av6
lor visteriei şi să fiți bine încredințați, că nu numai cu vre-o încărcătură
nu veţi fi încărcați, se superați mai
multă peste pulinţa vostră şi peste banii ceă drepți
și obicinuiţi, în qilele Nostre, ci încă |
vă făgăduimii că veți cunâsce și milă de la Domni
a m$, cu mijlocii de a simţi și a
cunâsce ușurință și buna întemeere a caselor
vâstre, după cum aţi și vădutii în faptă
că ami mai făcutii, ca să

fiți întru tote multămiți
Deci, să fiți bine încredințaţi şi nădăjduiţi la acesteși ușurațiși ca să ne pomeniți. .
că fără de îndoială 1e veți câștiga, le veţi cundsc a le nâstre bune fâgădueli,
e și veţi ved6 mila Domniei
mele în faptă, de care bucurăndu-vă și plirof
orisindu-vă mai înainte, să vă apucați cu nădejde bună, cu inimă veselă și cu silință
de somănăturile câmpului, de
grădini și de munca vâstră, acum în primăvâră,
când ste vremea de acestea, lipsindu-vă tâte grijile și să vă îndemnați a vă face arătur
ile cu îndestulare și fără
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de lenevire, ca să, aveţi şi hrana

caselor

-

Gaa

vostre cd de peste anit și ca să vi

prisosscă de a vinde pentru folosulii și interesulii câștigului vostru. Și de avețişi
vre un păsă și nedreptate, să sciți că ușa Dicanului Domnici mele este pururea

deschisă şi primimă pe fieşcare fără de supărare, ori când şi în veri-ce vreme
să
„năzuiță cu îndrăsnâlă şi veți afia tstă îndreptarea dela Domnia Nostră, după
cum
orînduitulii boeri are porunca Domniei mele dată, ca ori-ce nedreptăți şi supttări fără de cale, împotriva voinţei Domnică mele va vede că ai loetitorii de către cinevași, să le arte Domniei mele.. Iată amii poruucită și numitului boerii,
ce lamii orînduitii pentru acâsta, ca să nu vă facă vre-unii fel de cheltuială, s6ă
"
“cerere, ori cu ce felii de nume, pentru ostenâla sa, ci să fiți bine apăraţi. Ac6sta
poruncimă Domnia mea și nu lipsiţi, după datorie, a face tot-d6una doale Și rugăciuni către milostivulii Dumnegeii pentru scumpa viață pre puternicului împiratiă
(a căruia stăpânire D-Qeii s'o lățâscă și s'o facă mai hiruitâre decât tâte altele)
-Şi pentru bună starea. și viața. Domniei mele. 'Tolico pisah Gsd. 1787, April, 5..
(Cod. XVII, fila 171—173).
o.
Circulara către ispravnici, poleovnici i căpitani de margine; cu aceeași dată
(15 April 1787) le recomandă pe Politimos și le dice să cetâscă şi ei povăţuizile de mai susii, să le înțelcză și să le urmeze «fără de cusurăi... Și mai în-.
tii vă poruncimă să vă feriți de ori-ce nedreptăți şi urmări împotriva voinţei Domnici mele, a nu supăra pre locuitori și a jăfui pe cinerași cu ceva, ci să ămblaţi .
pintre dânșii cu bună orînduială și cu t6tă dreptatea; să nu îngăduiți pe nime a
face lor supirări, jafuri și nedreptăţi..... ci să-i. diafendipsiţi..... să fiți cu temere
de D-deitși cu fapte bune sulletesci. Slujba vostră să fie cu drâptă credință către

Domnia m6, cu silință și vrednic;ie:pe slujitorii toți să-i ateți, voi poleornicilor,

î căpitanilor, la triba domntscă pururea gala, omeni harnici, cu arme bune și cu

cai în shybă, iar să nu vă cutezați a li le lua bani și a le da drumulă, pentru

„că. Domnia

me. numai

și numai pentru acesta

amii ridicatii avaeturile

grele ce

dedeți mai înainte, ca să nu aveţi pricină de a mai lua bani dela dânșii, 'sâi a
"jătui pre cinevazi. Pe toţi Gmânti voztrii să-i povățuiți, să-i învăţaţi, să-i ridicați
la cele dumnedeesci, a av evlavie către cele sfinte, a fi temători de Dumnegeii
şi a petrece în orinduială creștinâscă pentru binele și folosulii lor, iar să nu-i
lăsaţi în netrebniciiși în fapte nelegiuite, pentru că aveţi și voi a da semă ina-

intea lui Dumnedeii, ca nisce zabiţi ce vă aflați asupra lor și să vă faceţi înşi-vă
pildă cu urmări de fapte bune sufletesci, ca să vadă cei mică âi voştri şi să ur-.

meze și ci. Nizamulii țării și mărginile să le păziți întocmai după poruncile Domniei mele. Pentru hoți și făcători de rele să vă siliți peste t6tă vremea împreună
cu toți Gmenii voştrii a-i prinde și a curăţi locurile, de a nu se simţi nicăeri;
mai vârtosii

acum în vreme de primăvâră, “când

obicinuescii de se pornescii la,

căi rele, să vă siliți cu mijlocii de faţă și printi”ascunsii, ca mai nainte să aflați

-cugetulii celor răi și gătirile.
lor spre căi rele, ca să nu le dați vreme -de a face
nică începere, nici urmare și așa să fie liniște și odihnă despre partea hoţilor în
țera Domniei mele, ca nu numai locuitorii, să fie fără de grijă ci și călătorii...
pentru că de aceea avemii orînduiţi pretntindenea zabiți, poleovaici și căpitani.
cu 6meni îndestui și deosebiți odobași cu neferi orînduiți......» Vodă promite slujDaşilor. buni să.nuzi sectă din slujbă și să-i miludscă; cum, «în potrivă, - când

vre-unulii va vinovăți să şcie că cu morte îlii pedepsim....».

-

Circulara se; termină cu porunca către ispravnică și căpitani, să împedice pe
+
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locuit

ori a se strămuta din locul lor trecândii
fieșcare în locul lui, petrecândă cu liniște și în alte părți, ce:
cu dreptate».

«să odihnâscă

|

Aședimântuli

ce sa făcut pentru Avdeleni, care aședementă
sai întărit
cu prea Inalta Doruncă,
1) «Ciobanii din Arde!" pentru oile.co vor
pasce în pământul Țării Româ„nesci să aibă să plătescă oeritul câte dece
(10) bani de die numai și plocânele
după obiceiă, asemenea și văcăritulă strein
ilor să. le plătescă şi bărsanii şi țuțuenii tot cu un preţ, iar nu cu deosebire,
unii întrun fel și alții într'altfel,
“adecă; de vita mare câte bani 33 și de
vita mică pe jumătate;
A
2) G6lepii să nu îndrăsnâscă a lua oi în
silă de la aceştia sâă fără preți,
în vreme ce cumpără oi pentru trebninţa
cumpere cu tocmâlă şi cu învoire, și cu baniŢarigradului, nici altă dată, ce se
gata; însă şi numiții bârsani să
nu se ardte cu înpotrivire la vînzarea
oilor, în trebuința 'Țarigradului, ce să
vînă cu preţulă lor și cu învoire, ca să
nu se pricinuescă lipsă nici la oile
Ţarigradului
;

i

|

-

3) Pentru perdea să aibă să dea fie-care câte
taleri unul și câte un
la stăpânii moșiilor, sâă când nu vor da
mel,

mel

multi; și pentru ca să nu fie pricină, perd6 să dea câte taleri doi, iar nu mai
ua să nu fie bici mai mare, nici mai
mică de “cât; de oi 700 și de fiesce

șapte sute de oi să dea câte unii melă și câte
unii. banii la stăpânii moșiilor, iar de le va
fi perdâua mică, asemenea iarăşi să
se urmeze fără

pricinuire; ..
i
o
£) Căpitanii după la Menzilhanelele "Țării „.
caii ciobanilor, sâii măcar şi ai altora. Iar care să nu ia de astăqi înnainte cu sila
va îndrăsni să facă acest felă
“de faptă necuvidsă, uiumai de cât ispravnicii
judeţului, - pe acei căpitani să %
trimeță către D-lui Vel spat., ca să “i ia
căquta pedâpsă şi să plătâscă şi prețulii cailor;
”
:
|
|
5) Vătășeii de plaiii să nu îndrăsnâscă
să ia cova cu vre-ună fel de numire
de la aceşti ciobani, nici la mergere, nici
la întârcerea lor; ..
6) Căpitanii de -margiue să nu mai îndră
la “mai sus Cişii bârsani, cu nici unii folii de snâscă să ia bani, sii alt-cevă.de
numire, că de se va îndresni cinevași,
îi va plăţi îndoiţiși se va și pedepsi, de
către
D-lui Vel spatar;
"
7) Pentru vitele mai sus dişilor ungureni,
ce vor intra prin bucate și prin
țarină, să so facă ispășie după „dreptate,
și să plătâscă paguba acei cu vitele, ȘI
să grijescă D-lor 'ispravnicii când vor jelui
cine=va, că staă năpăstuitii, să "i înfăţişeze cu vorniceii şi ce vor fi luată
mai multi din dreptate, să "i pue să plătescă îndărăt şi să.se pedepsâscă;
|
8) Stăpânii moșiilor să aibă grijă, a "i
astupa
gropile lor de bucate, și
veri cine măcar, gropile sale, ca să nu
se îutâmple să cadă vre-o vită în gr6pă
giisind"o destupată şi d-lor vâstre isprav
nicilor af judeţului, să cercetaţi cu deamăruntulii, și ori cândii se va întâmpla să
se repue vre-o vită cu acest mijlocă,
cercetândii de acd grâpă a cui a fostii,
pe acelă co a avat'o, prin maratetulii
judecaţei d-lor: vâstre să "lă apucați
să plătâscă vita, care sa repusă, iar
cândi
stăpânii gropii cânai nu se va alla,
atunci totii satulii să respungă paguba,
ca să
grijescă cu datorie pentru toţi cei strein
i ce ară pe moșie,să "și astupe-gropile
de bucate în tâtă vremea;. .
IN
i
|
i
9) Maui sus numiții ciobani să aibă
voie a cumpăra porumb, şi a-l duce
pria plaiuri, pe la stâni, însă poramb
nu mai cât le va fi trecuinciosti. pentr
u
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“mâncarea și hrana lor, „ȘI acesta prin. sciința
Vătafului de plaiă, pentru ca să
privegheze Vătafulii a nu trece “cu acesti mijloc
ii
„de vengareşi neguțitorie, căci atunci se va pedeps ciobanii, zaherea de porumbit
i și vătafulii ;
10) Vitele lor, lâna ce vor Ina-o de la dânsele 'să
o trâeă înăuntru ca un.
lucru al lor, fără a li se cere nimica, nici cu numire
=de Havaiet, nici cu numire de vamă, însă şi ciobanii să nu " tanţă
oile lor la baltă, ce să le tunţă
după obiceiă lângă hotar;
.
11) Mai sus numiții ciobani, munții și delniţilece le
vor trebui, pentru
pășunatulii vitelorii lor, să aibă a le tocmi cu stăpâni
i acestora, din prețu. cu
învoiala şi mulțămită, tocmindu-se după dreptate, și
pentru plată și chirie, în
locii de bani de vor da caș, la cașulii ce vor da să
nu se facă vicleșugii la nică
o parte, ci să se cântărâscă cu dreptate, și d-vâstră
ispravnicilor fărte să grijiți,
ca să nu se. năpăstuiască nică o parte, măcar cât do
puținii, și la vremea câutăritului să orâuduiți omiă ali d-vbstră lângă cântaragiă,
care să.vaă să nu se
facă năpăstuire la nici o parte ;
,
”
12) Pentru brânza ce este din vechime ohiceiii a'și
pentru trebnința
lor, după ce încetzăîn luna lui August a da caș la face
cașărie, trecând'o în
lăuntru să nu fie supăraţi de vâmă, sâă de alte cerceii;
aşișderea și peile de oi
mârte-să nu se supere, cum și lâna de la vitele lor,
când vor tunde, după obiceiă, oile lor la hotar, trecând'o să nu fie supăraţi de vamă,
iar când vor tunde
„oile la vale și vor da bănuială, că cu lâna lor dimpre
ună cumpără și altă lână
streină, pentru neguțitorie, atunci prin marafetulă d-lui
aghentu
ciobanii ca să plătâscă vama, să nu se păgubescă miria Impără lui, să se apuce
tescă; însă pentru
„acei ce rămânii la câmpii vara, şi nu la munte, și iernâză
acolo, să le tunqă la
vale, pentru lâna acestora așia să urmeze vameșii: să le câră
răvaș de oivrit,. și
vedendă suma oilor ce ai plătită, să cântărescă lâna,.și
să ţie în sâmă din lâna țigaie oca una de fieşi ce die, și de 6ie bârsană 2, iar
după acâstă socotâlă câtă
„Vor avea -mai multă, să plătâscă vama după dreptate.» Anul
1787. Februarie 30.
Urmâză pitaculii Domnescii de aplicare a ponturilor
de sus, contrasemnatii de.
marele vist. (Cod. XVII filă 167 Yers0).
e
"

„ANEXA

LA PAG.96 și 98.

Fată manifestulti Porţei după Becatlini, VII pag. 1:
|
«L'oggettto principale della pace stabilita nel 1774 'taa la Sublime
Porta, e
la Corte di Russia era la quiette, e la traquillită reciproca de'
sudditi. Ma la
Russia ha perpetuamente fatţi nascere incessanti ostacoli alla continu
azione di
questa pace con pretese e domande onerose, ed opposte non 'solo alla
buona întelligenza, ma direttamente ancora a patti, e alle convenzioni. Essa improvi
samente
ha invasa la Crimea la di cui indipendenza formava la base del
'Trattato ai
Kainardagi, e quantunque per mantenere la quiete, e alontanare.ogn
i motiv di
“contrasto tra le duo potenze fosse stato stipulato e ratilicato în
scritto a tenore
delle capitolazioni, cho ne in segreto, ne in palese si sarobbero
azzardati fatti o
passi di animosită da -una parte, o L' altra, la Russia non ostante
ha procurato,
che îl Kan di. Veflis,o sia di Giorgia, il quale sebbene fiiora
ricovuto avesse îl
nostro Diploma Imperiale d'iuvestitura e fosse fin da pitt remoti
tompi nostro
vassallo, si sottraesse da ogni obhedienza della Sublime Porta, e
in appresso ha
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introdotte truppe Russe nella detta Cittă di 'Teflis e în tutta la Giorgia,
e paesi
annessi, intorno le quali cose essendo stato fatto sapere alla Corte di Pietrobu
rgo,
che se no assenesse, essa lo ricusu -risolutamente. Nelle convenzioni del Trattato
suddetto era chiaramente, e positivamente inserita I' extrazione del sale
dalle
Salino di Kilbarn a favore degli abitanti di Oczakovv a quali da lungo
tempo :
dette Salino evano state assegnate, ma la Corte di Russia ha impedito agli
abitanti
di, quelle frontiere di fare.il trasporto di quel sale a forza di avanie e vessaziou
i,
e quando fu significaţo alla Russia di adempire sopra questo articolo alle
convenzioni del 'Pratato, similmente nego di annuire alle instanzo fattele.
«La Russia per mezzo del suo Console residente in -Jassi, ha sedotto
il Principe Alessandro Maurocordato Hospodaro di Moldavia Vassallo del nostro
Impero, .
ed alloreh? dopo la faga improvisa entro il dominio Russo del predetto
Principe
diretta tutta e macchinata dal susritorito Console, fu richiesto all' Inviato
dell
Imperatrice Rosidente a Costantinopoli di rendere alla Sublime Porta il
fugpitivo
Hospodaro, come reo. di tradimento e ribellione verso il Gran Signore,
replică
risolutamente,

che

la sua

Corte

non

lo avrebbe giammai restituito. În tal maniera

il predetto Ministro ha violate, e rese inutili, e invalide le convenzio
ni alle quali
ha in ogni oceasione datta quel!' interpretazione arbitraria che gli.&
piaciuta su
questo articolo, ma .sopra altri simili ancora, ed ha lasciate travedere
10 sue
cattivo intenzioni. Parimente il Gabinotto Russo nello stabilire
de” Consoli in
Valachia e Moldavia, non meno che nell' Isole dell” Arcipelago ed
altri luoghi
ancora senza averne bisogno, non ha avuto altro oggetto, che quello
di danneggiare-i Musulmani, e di sedurzo quel maggior numero, che le
fosse posibile
di sudditi della Snblime Porta facendoli passare nelle proprie provincie
, impiegandone alcuni nella Marina, altri în diversi posti destinati ad
agire contro di
Noi. Oltre di che la Russia ha preteso mischiarsi negli affari interni
del nostro
Impero, come se fossimo suoi dipendenti, avendo avuto il coraggio
di chiederci
la, deposizione e il castigo particolare di certi Bassi, Giudici,
Comandanti, e
Ministri impiegati nelle Dogane e fino del Bassă di Aiska e di
Gildir, ugualmente
che de' Principi di Moldavia e Valachia da Noi investiti di que”
Governi.
|
<A tutti 8 nota la condescendenza con cui la Sublime Porta ha
permesso
a' mercanti Russi un libero e sicuro esercizio del suo commerci
o in tutti gli
Stati del dominio Otomano, lasciando loro la facoltă andare o partire
da qualunque
" Piazza, o scala del nostro Impero. Sono cognite a tutto il mondo
le stipulazioni
concluse colla Russia, le quali portano che altrettanto potrebbe
ro fare i negozianti
sudditi della Sublime Porta negii Stati dell' Imperatrice, che
ricovuta avrebbero
la medesima accoglienza come d giusto, ma la suddeita Corte
ad oggetto di tirare
a se tutti i vantaggi del commereio, ha costretti i prefati
sudăiti di S. A. al
pagamento di un imposiiione piii forte di quella, che
pagano i sudditi di altre
potenze, e allorehăi nostri mereauti' sono noll' urgenza
di: esigere i loro crediti
nelle cittă Russe,-non viene 10ro permesso il transito
per le provincie, e in tal
guisa reșta loro impeditoil riscnotere le somme, che i loro
debitori sono obbligati

ad essi sborsare, talclid la maggior parte d“ costretta tornarsene

indietro non solo
senza esser pagata ma danneggiatta molto ne” propri interessi,
e
ve
ne sono stati
fino di quolli, che & voce che siansi fatti passare
in Siberia, oppure uccisi o
„Svaligiati. Allorehă inoltre i bastimenti Mercantili con
bandiera del Gran Signore
sonosi trovati in necossită, o per tempeste, o altro accidente
, o per bisogno di
provedere acqua, di approssimarsi a porti del Dominio
Russo, ă stato ad essi
negato I accesso, e fatti allontanare a colpi di cânnone
a palla diretti contro gli

-

„-

equipaggi,
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come accaduto 4 nostri: vasceili in tempo

Condiukjak a Costantinopoli.

_

che facevano. il viageio da

o
<Finalmente îl Ministro di Russia fu il primo a sfidarei alla guerra
insisten
do
pressa la Sublime Porta ministerialmente, che se non: se gli fosse
dato in seriţto
ună
renunzia espressa

al”

alto

dominio

nostro

suila Giorgia,

Kartalinia

ec.; îl
tienerale Potemkin avea ordine dall' Imperatrice di avvicinarsi con
un armata di
100. mila soldati alle -nostre frontierre per forzarei ad accordare un
tale articol,
e che ! Imperatrice stessa sarebbe: venuta, in persona alla testa delle
sue truppe.
Quindi & che in sequela di una tal notificazione,-e stante Il” ordine dato
al Potemkin
d” iavadere 16 nostre provincie con si forte esereito, si prosegue. dalla
Russia a
tenere la condotta medesima, che ebbe luogo per sua parte in tempo
dell! ingiustissima ocupazione della Crimea : quella stessa notificazione congiunt
a con
altri passi precedenti” contrari aftatto alla huona amicizia, cd armonia,
ha svelato
a noi palesemente esser tolta dal suo canto ogni sicurezza pel nostro Impero;
ed
ha rese: certe ed innegabili i-suoi perfidi disegni. E siceome la causa
primaria
di questi fondati timori si-t ingiusto possesso della Crimea fraudol
entemente
ottenuto dalla Russia, cosi la Sublime Porta dichiaro al Ministro della
Corte adi
Pietroburgo il desiderio; avrebbe avuto di consolidare la reciproca buona
corrispondenza mediante un nuovo chiaro e preciso 'Trattato di aggiustamento,
col.. quale:
28
si rimettesse la Crimea suddetta nello stato în cui era nel 1783, proposizione
a
"cui fece 'similmente il Ministro Russo una risposta del tutto negativa,
ed altera,
aggiungendo, che egli non scriverehbe mai cosa-alla sua Sovrana,
e che quando.
ancora la scrivesse non avrebbe giammai verun esito, poich& la sua
corte non avrebbe în modo.alcuno abbandonata la Crimea, se non dopo arerla difesa
collo
spargimento di fiumi di sangue, e fino a tanto che le fosse restato
un sol uomo,
e che mai avrebbe accettati quegli articoli su quali si era espressa
S. M. di non
volerne sentir parola. Per: tutte le accennate ragioni, e altre -innumera
bili pubbliche e segrette, la guerra & 'divenuta per i buoni Musulmani un
afiare di legge
e

di religione, ed &

questo il motivo per cui si & giudicato conveniente rimattere. il presente manifesto a' rispottabili nostri antichi amici sovrani
in „notificar loro questa nostra. giusta, e ben ponderata risoluzione Europă, “per.
di dichiarare la
guerra alla Russia, risoluzione, che si sottomette ale savie reflession
i delle persone
- imparziali, lusingandoci, che verră riguardata con occhio di discrezio
ne e di equită. „_Dato a Costantinopoli 24 del mese Somada (o Agosto) L' anno
del kgita .
e del!

1201.

Era de

Cristiani

1787».
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Manifestulii împărătesei Ieaterinei după Becattini (VII pag.
50) este ana„lisatit de ajunsiiîn textulii nostru și deci, pentru înlesnire'a
tipărirei nu-lă mai
” reproducenmii,
ie
i
a

ANEXA LA PAG. 103
Manifestulii lui Mavrogh

eni câtre. țârăcu referință la risboiulii dinire 'Pur= |
cia și Rusia este :precedatii de acelii ce însuși a primiti dela
Sultanulă Abdul -Hamit, în acesti obiectii. Aceli firmanti-manifestă coste adusă
de Dionisie Potino la tom. III, pag. 222 a traducerei d-lui G. Sion. E scurti şi sună. așia:
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Pirmanulă luă Sultană Alul-lamid căbve Xicolue.
Vodă-AMavrogheni pentru
declararea resboiului cu Rusia, din anulă 1783
August 5

"Alesule dintre Domnii nâmului lui Isus, temelia celorii

mari din compania
lui Isus, astăgi Voevodii alii "Țerei homânesci Nicola
e Mavrogheni, pecetluscă-se
sfârșiturile tale cu succesii! După ce va sosi acestă
împărătescă semnii, sciutii
siiți fie, că așia precum Ruşii nu S'aii săturatii de
folâsele și câștigurile ce ai.
dobândită în articolii stipulați prin tratatuliide la
Nainargi,și fiindii-că după
sfintele fetvale (capete de legi) trebue să se facă
după comuna înțelegere espedițiune, este pregătire ca să iasă sangiak-șerifă, și chiar
vechilulii înaltii deplină.
împuternicitii, marele consiliarii, cârmuitoră al .lumei,
apărătorulă popsrelor,
Epitropulii meii Iusuf Pașa (a căruia strălucire D-deii
s'o ţie în mulţi avi, și să
mărescă puterea și fericirea lui!) și toți Ogeakliii, rigealu
rile și alte ordine ale |
oştirilor 'nâstre; și cu ajutorulii lui D-deii momentulii
pleeăiei lorii-se va arăta:
prin împărătesca mea rânduială. Așia dară tu, carele esci
Domnulii țerei Românesci, vei înfățișa acestă împrejurare boeriloră țerei,
.ca să scio.cu încredințare,
toţi, .că nu se va face nici o lovire în drepturile
lori din partea înaltului meii

Devletii și prin urmare

să fie dela

o laltă

toți statornici

în centrulii supu-.
nerci, să nu aibă nici o grijă scii prepusii, și
să se silâscă a îndeplini ordincle imperiale; și fie-căruia să arâți că vor fi
cu siguranță și pace sub
umbra milei mele împărtitesci; şi tu, Domnulii erei
Românesci, nu lipsi
.pe lângă
aceste a te înţelege cu seraskierulii Ismailului, deplină
împuternicitii și înaltit
consiliari și fostul Epitropii cârmuitoră, Ali-Pașa,
spre a “urma, întocmai după
consiliulii şi ordinulii săi. Prin urmare să daf și să
primesci însciințără despre”
mișcarea duşmanilor, purtându-te cu credință şi
lucrândii după ordinele ce se
vor da, raportândă și la Inalta Portă acele ce merită
a fi însciințate, Dreptii care
s'a și datii acesti ordinii împărătesei al mei.

.

ANEXA LA PAG. 105 şi 107
Faci ce scrie însuși Enache
Mavrogheni :

Văcărescu

despre pregătirile de reshoiiia lui

<kii vădâudii că s'aă începută unii resboiti ea acest
a,și oblăduitorii ţeri
n6stre este Mavrogheni, m'amii prostitii de dregăto
ria ce avâmii, pentru ca să
nu fiii amestecati în faptele mai susii numitului,
fiindit” de toti netrebnice. Aă
întrată într'o idee ca să se facă serascherii, şi acâsta
de a o catorthoși, ai găsitii mijlocii, ca să striugă 6ste turcâscă cu 16fă.”
Două înteresuri socolia să aibă
* dintraeâsta, unulii cinstea, ca să se dică că
cu plată dela dânsulă ţine ste
devletului, și altulii ca subtit acâst numire să
prade şi să jefuiâscâ ț6ră, de
vreme ce tote 6stea care ind cu plată, nu era
decâti cinci .șâse mii de 6meni,
şi atitii la devletii câti şi aici areta că are 20,000
de 6ste și pe acâstă analo- .
gie facea luările și jafaiile. Dont lucruri rele aii
pricinuit devletulai, unulii: că
propoveduindii în tote ţâra turcâscă, că elii plătesc
e
pe lună, și câte șpte la unii pedestrasiă, "Turcii câte dice Iei la unii călărețiă
ce datoria legii și fetfaoa i.
suppunea ca cu cheltuidla lor să mârgă la Oste,
audindă de 16fa lui Mavrogheni,
nu merge la ordia împărătescăși la serhaturi, ci
alerga aici; aici era numai
numele de 6ste multă, iar plata era pe 6ste puţină;
acesta ca să nu dea falie,
o otcârmuia cu acesti mijlocii: priimia pe căţi “Turci venia,
și le: orînduia tai-
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nuri, căci nu le da cu vre 0 plată, ci cu
jafuri, și urma acesta până era aprâpe
Să.se sfirșescă luna, și atunci pe care vrea
„fugăși să nu aștepte: vremea lefi), iar altulă să isgonâscă, “i tăia tainulă ca să
,
la 20,000 de 6ste din punga lui, și cu tainur că cu numirea lefiloriă, cumeă dă
ile ce le hrăpia dela ţâră cu jafă
şi nu cu plată, prăpădia memlechetulii împer
atului. In multe rînduri am argtati
aceste stricăciuni, ce le pricinnia' și la devlet
ii, și la țeră, dar ce se gicii, şi
cui să dicii? Eli vădândă că vezirulii are rîvnă
să aridice resboiii, după tâte dreptatea, şi ne mai socotindă cele ce se cuvine
” și cele de care.era trebuință, şi
se află lipsite, fucea tste mișcările ca să grabâ
scă pornirea resboiului. Zahererile
şi cherestelile ce se dedese intiacestit ani din
ţsră, care poruncise împărăția să
le plătâscă din haraciulii ț6riă, el le aii făcuti
i “teberu, și ati disii că le dăruesce
împărăției, ca cumii împărăția cândă ar fi vrutii
să le iea din țeră fără plată
nu ar îi putută, şi ca cumii nu ar fi fostii țera
a împeratului, dar cl arăta că
le plătesce dândi și dobândă dintw'acestea.- lusum
i Pamă vădută, să serie uni
tacriră la devletii, prin care arăta, că Nemţi
nu numai n'aii aleanță cu Rușii,
ci dicea că le sunt și vrăjmași; însuși el mi a
arătat tacrirulă acesta cândă
Lit seriea. L'am întrebatii, și ce vrăjmaşie ai?
mi a răspunsii că nu voescii Nemţii
să dea titlu de împeratrice împărătesei . Rusiei
. Auţiți poznă de respunsii, cititorilo

ră! Atunci ne mai dicândă altă, am răspuu
calii o scie devletulii dela 80, și dela tractatuliisii, că alianță Nemţilorii cu Musdin 84; însuși chesarulii prin
solulă sâii la 'Țarigradii ati arătat-o prâ-înaltei
Porţi acesta ; estimpii aii mersă
chesaralii iareși la Crimă, și poți să mai ici că
ni'ati alianță? L.a acesti tacririă

nare să-ți” facă alti răspuns. prâ-îuattali devlet
ii, decâtii să-ți ia capului; cu pricinuire că-ți baţi jocii. — Nu seii ta, mi a disii,
acesta este adevărulii, Si adevăratii, eii n'am sciută, că de unde socotiamă
că voii ved6 răspunsulii ce am disi,
- am “vedutii că-i vine rispunsti cu aferimti
și cu slugă credinci6să.
La Ghenarie a velâtului 88, aii ridicati Nemţi
i răsboiii asupra Porţei pentru
Muscali, și generalii. dela hotare, aii înscii
nțatii pe pași după la hotare pentru acesta, apoi soluli ati arătată la Țarigradii,
și lui Mavrogheni ai venită carte
dela generalulii Sibiiului, de propoveduirea
resboiului; dar până'a nu veni acestă carte i veni o caime dela Melechi-pașa ce
era
de răsboiuli Nemţilorii. Ia Februarie 2 era Vidin-valesi, prin care 7] însciința
cândă m'aii chiămatii pe mine şi
mi ait arttat'o, mergândă Vam găsitii music
ându-si barba, și "mi dise: vădut'ai,
"Nemţii ai arîdicati răsboiu? Bine "mă. diceai
tu; și acumă ce să faci? Am disă:
nu te teme, că împărățiă de te ar-fi credut
iă, 'de atunci te omoria, cumă ț'am isi
„ei, ci acesta o sci€ și credimântii nui ait
dati; numai dela Inălţimea ta, îm„ Derăţia nu cere slujbă ca acesta, de cele
„gândite, ci numai slujbă de cele văqute;
".Dărăsesce-te însă de acestea şi cere la. devlet
ii să trimită unii serascherit să -păzâscă eră de vrăjmași şi noi să-lii hrăn
imăcu zaherele, după datorie, că așa șe cuvine, și Inălțimea ta fii încăreatit cu
slujbele devletului şi cu trebile ţerii,
iar trebile r&sboiului să fie asupra acelui
serasclierii. Nu putea să-mi dea ascultare, că-ci cu acestă mijlocii i se aridica mijlo
culi jafariloră din mână. Așia văgenăii
și neputând să-l mai suferi, și mai vârtos
ti temându-mă, ca să numi arunce
v”o năpaste, precumii a aruncati la mulți
nevinovaţi ca să-i jefuiâscă, şi la mulți
"Pe cari avea pizmă, căci "i surgunia cu
cartea lui la cetatea Giurgiului, am
arstatii că eii nu potii într'aceste vremi ca
să șediă aici în ţră, temându-me de:
„cele în potrivă, și -am cerutii ca să-mi d6
mea, mai vârtosii că socia-mea era și farigvoie să mergi la 'Țarigradă cu casa
rădoucă. Eli și pohtia să lipsescii
de aici, dar nn voia să mergii la. Țarigradă,
“unde "mi făcu provlimă ca să m$
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ducii

peste Dunăre la unii serhatii de o cam dată (așia "imi dicea), pentru
“nu câră şi alți să morgăo la TȚarigradii, vedendu-mă pe mine, și-mi făgădui căca să
de acolo oră
-cândii voiit vre să-mi trimiță casa la 'arigradă, o va trimite cu cheltuidla lui, și eii să viii lângă dânsuli. Fii ce mă malțămiami să lipsescii
odată
de a-lii mai vede,și să mergi unde mă voii duce, am alesii Nicopoia,
numai
căci sciam mintea și înțelepciunea, lui Selimă-aga Varnali-zadc,

ANEXA LA PAG. xz4
Este a se vede tot anexa dela pag. 105,

“ANEXA LA PAG. 122
Cărţile

deschise a le lui Mavrogheni

către

eleri din 27 Ian.

1788 sunt

concepute, în primele șiruri ca și cele aduse de noi la pag. 121—122,
din 25
Ianuarie 1788. Aducemii aci numai partea finală, care se deosebesce mai
multii
Şi anume de acolo de unde în actul ce amă reprodusii la pag. nâstră
122 se
dice: «Jar pre voi pre toți deobște ră încredințămi» ete; de aci cartea
circulara

dela 27 Ianuarie 1788 sună ast-feli: «Iar cuvioșia vâstră, ca parte: biserices
ce sunteţi, să căutaţi fiesce carele după datoriace aveți să nu ascultați nici că
să

ve amestecați la vorbe mincin6se -ale nelegiuiților, ci grijindă

numai de cele

fletesci și de ale sufletului şi de ale sfintelor mânăstiri și chiverniseli, să vă sufaceţi fii bisericesci adevărați și credincioși către stăpânii, nici să credeți la havadișuri

mincin6se,: ce vă va serie ori vre-unulii din obrazele părței biseric
esci
(1)
-. s6i vre-unulă din obrazele părței mirenesci, pentru că Domnia Nâstră
străjuimii
se află la Domnie de pază la vreme de trebuință, iar Domnia Nostră
ţinemă cu
îndestulare atâţia ostași mumai și numai pentru paza și odihna feri,
cheltuindă și

vărsândă

haznalele nostre şi osebitii şi înșine

ne traimii

şi Suntem

gataa ne

porni fâră de nici unii pregetii, de va fi trebuință și în scurti capulă
ne vomii
- pune și ne vom jărtvi pentru voi toți, ca uni păinte, după cuvântul
ă lvangreliei, ce: Qice: «Dăstorulă cclă lună sufletulă îşi pune pentru oi» "și
nu vomit în„gădui nici viața vostră, nici averile vâstre a se.sminti întru nimic.
De aceea dar
iarăși vă seriemiă, să nu vă amăgireți după rele scoposuri ale voitorilo
r de răi
patriei, caro asemenea urmâuda și în cea-l-altă rezmeriță, aii vândută
patria lor.
şi aii pricinuită atâta stinuere şi resvrătire țărei, cană ş'aii luati plata
lor dela

D-deii, ci făcându-vă închinăciunile vâstre cu rugăciuni ferbinți către milostivu

lii
D-deă, să căutaţ
cele -sufietes
i.ci, cari se cuvinii la datoria cuvioșiei vostre și avemil
nădejde, că prin ajutoruli Dumnegeirei scle și prin multă trudă și ostenclă
a Domniei
mele, veţi petrece acâstă vreme fiiră de nică 0 primejdie. 1788, Ghenar,
27. (Cod.
NVII, fila 256).
"î) Alusiune

-

la propaganda

clerului rusescă

|

în principate,

-

în favârea

politicei

muscălesey

.

dioa și n6ptea paza cuvioşici vâstre și a tuturor locuitorilor țărei Domniei
de care aveți și pilde de față văgute, că-mai înainte nici dece umeni harnicimele;
me

a

.
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ANEXA LA PAG, 129
Bacă manifestul lui Iosif împăratu
l Austriei :
|
«L'Europa tutta pu fare testimonianza
della buona fedo coh cui la Casa
d'Austria ha per quasi 'mezzo secolo
coltivata.la pace coll' Impero Ottomann
o,
come -pure' delle sincere disposizioni,
che în tutti gli incontri la medesima
ha di:
„mostrato con ufizj di buon vicino, e
premure disinteressate: ed instancabili
sempre
usate per allontanare tutio' ci, che rimuo
ver 'potea la buona armonia tra le due
Monarchie .coll” essere ognor sollecita
ad ofivire le sue cure e la sua mediazione
in tutte le' occasioni quando con quest
:
a ha creduto di poter prevenire una
qualche rottura tra la Porta e le vicine Poten
„di bel nuovo manifestate nel incontro ze. Le di lei pacifiche intenzioni si sono
Imperiale di Russia e la snddeta Portadelle recenti discordie insorte tra la Corte
Ottomanna, I"Imperatore associando il
Suo concorso a quello del Re di Franc
ia suo Stetto parente ed alleato, tutto
tentato per conciliare all' amichevole
ha
ogni verteuza, e siccome le lagnanze
e le:
proposizioni della Corte di Pietroburgo
si limitavano chiaramente all” esecuzione
de' suoi trattati colla Porta, ed ella
dimostrava sempre le disposizioni le
- favorevoli al' incamminamento di un accor
pi
do: amichevole, S: M. si lusingava con
“tutta.la compiacenza, che le sue prem
ure unitea quelle della Corte di Versa
glies, riuscirebbero ancora a prevenire
la rottura e le conseguenze funeste che
ne
doveano ridondare.
«La

condotta

pero

della

Porta

non

falsită ai tali lusinghe,. poichă ben lungi tardo granfatto a dare a conoscere la
essa dal corrispondere: alle” intenzioni
amichevoli delle Corti di Vienna e di
Versaglies, rigettă i loro salutari consi
gli, chiuse Vorecchio alle loro rimos
tranze, ricusando di accordare all' Invia to
Russo la dilazione “necessaria per la spedi
zionie di-un corriere alla sua Corte, ed
îl ritorno del medesimo con nuove istru
„ro -colla sua sottoscrizione firmasse un zioui: pretese quindi, che questo Minisatto, che rivocava ed annullava tanto il
Trattato di commercio conchiuso da pochi
mesi tra la Porta e la Russia, quanto
„la 'Tranşazione conchiusa nel 1784,
riguardo alla. Crimea, e sopra il rifiut
o del.
predetto Inviato di prestarsi a un passo
, il quale indipendentemendal!”
te incompetenza della, pretensione, sorpassava
di molto la facoltă qi un ministre, la
Porta
non ebbe riguardo di confinario. nella
prigione delle Sette Torri, in disprezzo
del
diritto il pii sacro delle genti, e nel
tempo medesimo solennemente dichiard
la
guerra alla Russia.
|
.
|
'
«Una condotta si violente porto le
cose alle pi critiche estremită. S.-M
,
non avea pero totalmente ancora perdu
ta la speranza, che le ostilită giă incom
iaciate, mediaute le di lui “conciliatorie
iusin
- Și lusingo che il Divano cedenâo alle rimos uazioni, non potessero restar sospese. ,
tranze comuni della magior parte degli
Ambasciatori, e Ministri' residenti -in
Costantinopoli si persuaderebbe a rimet
tere
in libertă !' Inviato di S. M..P Imper
atrice delle Russie, e darebbe a quell
a
Sovrana una soddisfazion6 proporzionata.
ala violenza usata contro di. esso ad onta
del diritto delle genti, togliendo în tal
guisa
impossihilită Qi nuovamente intraprendere negoziazioni di conciliazione.
Ma la Porta dilegud ben tostă “anche
questo raggio di speranza; poiche ostin
ata
& stato valevole a trattenerla dal pros a fronte di tante istanze riunite, nionte
egui
ponendo in tal guisa la Corte.di Pietroburg mento delle ostilită -le pi animose,.
a nell' indispensabile necessită di prenIstoria Româniloră de V, A, Urechiă,

.
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dere le armi per respingere la forza colla forza, e difendersi dalla
piiu ingiusta
averessione. Sono. generalmente notti a tutte le Corţi ugnalmente
che alla Porta
Ottomanna i viucoti di alleanza, cho uniscono la Casa d! Austria,
e 1* Impero di
Russi, vincoli non diretti inai ad oftesa di veruna „potenza, ma solamen
te per reciproca difesa nel casso di essere attaceate una delle due corti da
qualche loro
nemico, vincoli consolidati dal periodo di piii di un secolo, e rinovati
piii.e pi
volte in faccia a tutta ! Europa. lu. ogni' occasione la Porta ne
& stata informata
tanta con dichiarazioni verbali; che esposte în carta, specialmente
in una memo-.
ria presentata verso Ia fine del decorso anno per parte delle due
Corti. Non deve
dunque il Ministero Ottomanno condannare, che se medesimo, se
I' Imperatore .
dopo tanti ani impiegati a conservare da buon vicino la pace
col Sultano, e dopo .
avere esaurite

.in ogni congiuntura le vie tutte di conciliazione e di mediazi

one
amichevole per conservare la tranqaillită, si trova oggi suo malgrad
o sforzato dalla
condotta violenta ed arbitraria dell Porta medesima, ad adempir
e nella loro piit
ampia estensione i doveri di amico, e di alleațo fedele verso
S$ A. 1 Imperatrice.
delle hussie, col! agire nel istessa maniera, che avrebhe essa
apito quando la
Casa d' Austria fosse stata attaceata, vale a, dire col prender
parte nella guerra.
in cui quella Sovrana & stata si ingiustamente strascinata.
L/amicizia; la buona.
fede, gli obhlighi di fido alleato, la forza de” contratti impegni,
la lealtă de' giuramenti, I' interessedi una comune difesa,-e tutti gli altri
esposti motivi autorizzano $. AM. I' Imperatore e Re di Ungheria e Boemia, a
lusingarsi colla piil
estesa fiducia, che tutte:le Corti di Furopa approveranno la
sua condotta e le
sue misure, ed unirauuo i loro voti pel felice suceâsso delle sue
armi contro îl.
comune
nemico

di tatta

la Cristiavită,

Dato della Nostra Tesidenza
“VII pag. 100).
.

di

Vienna

îl do

|

Febhraro

1788.»
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Facă respunsulii Porţei la acestii manifestă :

«Fin dal tempo che fu conchiusa la pace di Rainardgi fra la
Sublime Porta'
esigendo la dignită de" Sovrani,che sieno esattamente os- servate le condizioni de' 'Trattati, e usando ogni diligenza
per lo stabilimento .
della quicte, e reciproca
e-la Corte di Russia,

trangnillită de: sudditi, per tener lungi ogni contiavvenzione, e per la conservazione della buona amicizia e dell”
equită, lascia il Sultano
alla perspicacia delle corti nostre amiche il decidere
se siasi giaminai anâncato

dal cante nostro a” patti si religiosumente e solenneiment
- stabilit

ei. La Corte di
Russia al contrarie, in vece de imitare dal canto suo
la lodevole condotta 'della
Sublime Porta e rispettare scambievolmente le leggi
della huona corrispondenza, '
e della buona vicinanza, col guardarși ed astenersi
tanto în pubblico, che în privato dal prender vie Gpposte da quello che esige la
huona scambievole armonia, .
principi fino dalla conclusione. della pace ad agire
în contrarie, e principalmente |
essendo rimasta accordato per primaria condizione,
che la Crimea e piecola Tartaria, come i noto alle potenze nostre amiche e al
mondo tutto, dovesse in arvenire restar libera e indipendente, tanto dal nostre
Impero, quanto da quello di
Russia, taleht altri non dovesse ingorirsi in cose a quel
paesse! appartenenti fuori
che Dio; cid non ostante ssendosi proposta la Corte
de Pictroburgodi inpa= dronirsi di quella pevisola, messe mano a varj pubblic
i e segreti naneggi, e colt!
“appoggio delle truppe Russe, secoridando Sahin Ciuerai,
contro gli articoli dell” indipendenza, costrinse gli abitanti, altii sforzando, ed. altri
ingannandoad accet.
..
N
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tavlo per loro' Kan, e propose poi all.eccelsa Porta di
riconoscerlo come tale;
” minaceiando în caso diverso fierissima guerra, contravvenen
do în tal guisa 'aper„tamente î preliminari della. pace, e a” diritti della buona
amicizia. La Sublime
Porta: per risparmiare ! ettusione del sangne de' sudditi innocen
ti, e mossa da
" compassione verso i medesimi, ebhe la moderazione e la sollere
nza di annuire a
si onerosa proposizione. Oltre di ci sotto nome di 'eattato di
commereio inventandosila Russia altri articoli e punti tavorevoli, sebhene .contra
ri aftatto alle
'convenzioni di Hainardgi, si accinsea richiedere autorevolmen
te a questi 1* as-:
“senso e verbal sottoserizione parola per parola, ne giovo il far
compre
suo Ministro con prove convincenti : essere i predetti articoli incompa ndero “al
tibili alla
reciprocă calma,. poicht esse con perseveranza non cessava mai
d insistere, dicendo non essere în suo potere I' alterare cosa alcuna, e che quando
îl Sultano
non avesse prontamente condiseeso, la di lui Sovrana avrebha ei;
imputato come
"un infrazione della pace. Quindi che la Porta seeondando i. dettami
dell" innata
sua generosită, si & prestata a prestarsi all” accettazione anche di questi.
La Corte
di Russia per non mai conteuta, si rese padrona improvvisamente ad
armata mano
della Crimea, 6 inviando una forte armata depose il pria da lei
protetto Sahin
“Gueray, e transportollo ne” suoi Stati, togliendo în tal wuisa lo
scettro ad una
famiglia ilustre, che lo avea possedutto per pi. di trecenta
* anni, venendo con
'civ sfacciatamente a infrangere i patti, poscia con un' senito di memori
ali presentati al Gran Signore per mezzo del suo Ministro unitamente
a quello dell
imperatore di Germania, significă : tormalmente al modesimo, che
quando $. A.
"con rilascia
- autenti
ssece doeumento contenente I' annullazione e abolizione de
preliminari riguardanti ! independenza della Crimea suddetași sarebbe
ro imme“diatamente fata ragione colle armi. I/eecelsa, Porta, che preferi
va la buona” armonia, e la tranquilită alla carnifieina e alla discordia,. contro sua
voglia consegnd la domandara nnova convenzione. [i pero palese a tutta la terra
quant' esse
“venisse a sofire în tal conginitura. Oltre îl “fin qui detto sono senza
numero le
procedure de' lussi contrarie alt” amicizia e bnona corrispoudenza
, come sarebbe
il far legare a un cannone i mercanti, e sudăiti dell: cccelsa- Porta,
che si trasferivano nella 'Tartaria minore, ed în. ltussia, facendoli morire
di patimenti e di
stenti, I' esigere le gabele anche oltre îl valore delle. inerei, che
ivi
„Vano, îl tenere lontani dalle sue spiazue a colpi di cannone i bastime trasportanti con ban“diera Ottomauua, e molestando upertamente e în segreto i popoli
sogeetti al Gran
“Signore, o maltrattandoli o allettandoli con maniere insidiose, eose
tutte 'opposte
direttamente allo spirito, e alla lealtă de 'Trattati. In vista di
tante e. si repli-.
cate oflese I eccelsa Porta,-non ostante religiosamente osservo-i
doveri della ami“cizia e della pace, lo chi & chiaro non esser provenuto ne per
evitare la guerra
ne per sua debolezza o impotenza, ma solemente per amore della
-tranquillită, e
del pubblico bene, si fatto procedere fu attribuito în vece dalla
Corte di Russia
“alla debolezza: e impoten/a -suddetta, maggiormente si resse
ardita, e alzo le sue .
mire, e sperando di efiettuare quanto le fosse venuto în pensier
o, non paga di
tutto cio, si cattivo.l! animo con segreti- manegei del Principe, lraclio
Kan di
"Giorgia, e senza aver riguardo alle sue capitulazioni, alle ricevute investi
ture,
e
“ginramenti di vassallaggio prestati al Sultano e de patti solenn
emente giurati nella
sopra espressa pace, ne' quali promettesi positivamente, che da nessuna
delle parti .
contraenti si sarebbero commesse în avvenire azioni ostili ne di scambi
evole pregiudizio, tanto în pubblico che privato, se lo tird dal suo partito, lo
dichiarc suddito de
_"su0 Împero, e poi pretes6 anche di farlo riconoscere come ţale da!”
eceelsa Porta
z
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quindi si lagnd altamente del Bassă di Aischa,

perchă

dava mano alle ostiliti
de Tartari Lesghi controi Giorgiani, e come
se ne avesse îl diritto, domanăo la
deposizione del medesimo, e dopo varie e nojos
e insistenze presso |' Ambasciatore di Francia, avendo' insinuato che si fosse emana
to un Firmano diretto al prefato
Principe, col! approvazione per parte di.$.
A. di quanto era stato fatto, P eccelsa Porta usando sempre di tutti i riguar
di per la mediazione della „Corte
Francese, si indusse a rilaseiare îl richiesto Firma
no. Con tutto questo, nella conferenza tenuta col Ministro Russo, intavolata
P istessa materia, alzd le sue pretensioni, richiedendo “che fossero inserite in
quell' atto delle elausole non confa„centi alla dignită del Gran Signore, cosa che
non potea concedersi. senza attirarsi
la pubblica indignazione. Oltre il suddetto
Firmano, essendo restato acordato
specificatamente ed espressamente, che gli ahitan
ti di Oezakovv possano a tempo
debito, previa
intelligenza de respettivi comandanti passare
da quella piazza
ad estrare il sale, come era di antica consu
etudine, 'dalle saline situate tra la
„ fortezza di Kilburn e" Hoicofi, senza che
fosse recata Oro alcu
- molest
naia o
impedimento, e senza che ne seguano zisse
e tumulii, ma il tutto con quiete
e
buon ordine, come conviene tra buoni. vicini ed

amici, una tal condizione fu
per cinque o sei anni religiosamente „Osservața,
ma
dopo questo tempo înco„Minciossi a pore' degli ostacoli e degli imped
imenti, che degenerarono in vessazioni,
Comunicato cid al Ministro Russo, rispose proven
ire forse ! inconveniente da un
malo inteso de' comandanti de” confini, e che
erano „stati giă trasmessi gli ordini
opportuni in scritto, onde fossero puntualmen
te eseguiti, venendo în tal guisa a
riconoscere i diritti incontrastabili della Porta.
Tuttavia non cessando mai i pre„detti impedimenti, anzi aumentandosi, alle
replicate istanze, e alla dimostrazione
"della manifesta contravvenzione, che veniva
a farsi de patti. veglianti, il prefato
Ministro si apprese al partito di tergiversare
, ora scusandosi con dire non 'esser
vero qnanto esponevasi, ora di non aver ricevu
te istruzioni su questo articolo,
ora allegando per pretesto degli sbagli comme
ssi da” deputati nominati alla fissazione de' confini, ora con altri raggioni pieni
di termini vaghi ed inconcludenti,
procurando sempre. di eludere sopra questa
condizione il Trattato. Dopo qualche
"tempo di reo si fece attore in questo aftare
, chiamandosi, parte lesa, e lagnaudosi degli abitanti di Oezakovv, che estra
cano il sale dalle saline di Rilburn,
come se mai fosse stata ad essi rilasciata
una tal concessione,
IE
Era stato in oltre stipulato, che ribellandosi
qualche suddito di ambe le
parti, o commettendo qualche delitto, o disob
bedienza, nonpossa ricovrarsi în alcuiio de' respettivi dominj, eccettuati pero
quelli che negli Stati del ran Signore avessero abbracciato il Maomettismo,
e quelli che in Russia si fossero fatti
Cristiani, onde in nessun modo nessuno fosse
accettato e protetto da nessuna delle
predette parti, ma auzi subitamente restit
uito, o per lo meno espulso da' paesi
di quello Stato, accid simili malviventi non
siano motivo di dissapori e della fredezza tra le due Costi, volendosi, che qualu
nque suddito tanto 'Turco quanto Cris-.
tiano, che per. qualunque delitto passasse
da un Impero: all” altro, sia alla prima
richiesta, senza dilazione, consegnato nelle
forze di chi lo richiede; inconseguenza
di che I' eccelsa Porta avendo futta forma
le istanza per la restituzione
del Principe Alessandro Mauro Cordato Hospodaro
di. Moldavia, il Ministro Russo allegando al solito diverse scuse e sottertugj
non coerenti mai al Trattato, si espresse
che qaando ancora la restituzione fosse
indispensabilein vigore: del 'Trattato medesimo, la sua' Corte non sarabbesi mai
prestata a un atto di tanta viltă, Disse
„poi, che il General Potemlin alla țesta di
60. mila uomini sarebhe venuto ă con-
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fini delle duo Monarehie per appianare tutte
guisala Porta a uscire în 'campo. La cortes le iusorte vertenze, stidando in tal
ia, e moderazione del Grau Signore
fece viste din non avvedersi dell! afironto, ma
'solo p rese le sue misure per infor=
mari di quanto aceadeva e rilevd, che eftet
tivamenteil detto Principe si. avvici“nava con un grosso esercito alle frontiere, e
che la Corte di Pietroburgo era sempre ferma nella detterminazione di non rilasc
iare il Principe di Moldavia fuggito.
ne' di lei Stati, ne usar veruna condescendenza
alle rimostranze della Porta relativamente alle materie del sale. In tal mm0do,
conos
cendo S$. A. di esser come
provocato a impugriar la spada, stantechă la
marcia di tante truppe non potea
non considerarsi come cosa contraria 3 diritti
della buona vicinanza, all nso pra=
ticato

dalle Corti, e alla comune sicurezza si rigor

.

osamente ricercata da tutte lo
potenze, e che percio venivano a rompersi gli
obb lighi della pace: si credette
anch' essa autorizzataa spedir delle milizie
per di fesa delle” sue provincie: ma
non essendo mai aliena dai!" aseoltare pacifiche
propozioni, fece venire !' Inviato
Russo per saper da lui se la sua Sovtana era
inten zionata o no di mantenere !
osservanza de' giurati patti, de quali se gli:
rimess ero sotto gli oechi gli articoli; al che avendo replicato come Vavanti
e quasi confermaudo co' suoi detti
! infrazione de' Trattati, fu secondo Pantica
consne tudine praticata dal!” eccelsa
Porta, trattenuto nel Castello delle sette Tori,
__Dopolo che fremeva in udire tante e si reiter affine di ditlenderlo dalla furia del
ate oitese e contravvenzioni.
Tutte le Potenze amiche non possono ignorare,
che sebbene la Russia sia
stata la: prima ad infrangere le capitolazion
i, e che la Porta siasi veduta in
precisa necesită di intraprendre la guerra
per esimersi una volta da tante umiliazioni e insulti ; non ostante, nă in
sepreto nâ in pubblico „ha recato verun
motivo di disgusto e di ofiesa alla Casa
d' Austr
da cinquanta anni, .e di coltivare come -tutto ia, sua confinante ed amica fino
ciproca buona corrispondenza e perfetta armon îl mondo ne & testimone, Ia, reia tra le due parti, malgrado, che
„fosse bene a portata degli stretti vincoli
e della grande unione, che esistono tra
la Corte di Vienna, e quella di Pietroburg
o, în
pre in ognj occazione a non poche condescend pro va di che si & prestata semenze in'suo favore, condescendenze
totalmente estranee a' Trattati, e primierame
nte avendo essa richiesto una non
indiflerente porzione di terteno della Moldavia,
misurata P estensione e fati piautare i segni de' confini, indi' fatte marciar
gran truppe minacciando delle fiere
ostilită, se eccelsa Porta non gliene faceva un
immediata cessione, Il Sultano |
avendo in vista” Vantica amicizia, ela quiete
comune de' popoli, in vece di restar
iritato dal tuono imponente della domanda,
volle usare la, doleezza, e spedi deputati in quelle parti, per stipulare con docum
la cessione suddetta del preddetto territorio senza alcuna ragione richiesto. ento
Le
Regge
nze di Barberia non 0stante, che sieno generalmente riconosciute
liberă e independenti da chicchessia,
stipulando esse senza il concorso di alcun
a potenza i loro 'Trattati di pace colle
“Corti Europee, cosa effettuata, pii volte col!
istessa Corte di” Germania, a tempo
„“de” precedenti Imperatori,-e. d'altronde nel
Trattato di pace sussistente tra la
Sublime Porta, 6 la Casa d "Austria non ritrov
andosi articole alcuno indicante I'indennizzazione e risarcimento de danni, che
inferir pote ssero i Cosrsari delle predette
Reggenze a' bastimenti mercantili Imperiali, nondi
meno richiesta che con un pubblica:
atto si rendesse responsabile, e mallevadora
delle suddette Reggenze a favore de' sudditi, e bastimenti Imperiali, essa,si prestă
di buona voglia alla richiesta quantunqua
estranea agli articoli della Capitulazione
vegliante, Oltre a ci la Corte di Vienna. |
fece istanza per un libero .commereio e
navigazione n el mar Nero con tutte I' esen= 7
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zioni e prerogative possibili, cosa diametralmente opposta a' Trattati anteriori, volendo di pitt un Documento autentico, diviso in otto punti essenziali, ognuno de'
-quali,
al sommo pregiudicevole al!' Impero Uttomanno, sembrava non solamente
'indisereto, ma ancora irremissibile, fondandosi sulla incontrovertibile: ragione, che
la Corte di Vienna per infrazione della pace di Passarovritz nel! 1170, dellt
Egira, e per non essersi fatta, menzione alcuna de' medisimi nel Trattato di Belgrado, anzi totalmente obliati in tal congiuntura non fosse în diritto di richiederne Pammissione, ci non -ostante si piegti S$. A. a rilasciare anche questo documento di commereio in tutto simile all” inconveniente domanda,ed aceonsenti
-amichevolmente al libero passaggio e navigazione de legni con bandiera Cesarea
e Toscana “in tatti i mari, e fiumi dell” eccelsa Porta senza restrizione veruna, e

senza assoggettarii a veruna perquisizione o visita, come & solito
dați scali, e Porti.

.

farsi per. certi

-

o

Non pud mai allegarsi il miuimo esempio negli anni trapassati, che per
“parte della Corte di Vienna risedesse Console veruno, ne due Principati di Va“lacchia e Moldavia, ne trovasi orma alcuna di cio nel tenore delle Capitulazioni,
e Trattati;

non ostante

la suddetta

Corte

ha preteso

d instalare

un. suo

agente

"nelle menzionate Provincie-e la Sublime Porta ponendoin non cale i discapiti, e
pregiudizzi provenienti da tante pretensioni, a solo oggetto di far sempre piu fiorire la pace, e la quiete, coll' usata sofierenza si mosse ad accordare il predetto
Agente, e per ciascheduna, di queste materie, ognuna di tanta importanza, rilascio
atti autentici, afine di non alterare I' amista, e la buona vicinanza. E quantunque

la Corte di Vienna sia stata sempre la fautrice delle richieste infzrazioni ed in-

- vasioni eseguite dalla Corte di Russia dopo la pace di Kainardgi,
con favorirla e
secondarla, ad onta di cio, la Sublime Porta non ha fatto mai verun risentimento,
-ne lagnanza alcuna. E cosa dunque notoria, e a tutta !' Europa palese, che la
“Sublime Porta sempre gelosa nell: osservanza, de' suoi Trattati e de sacri patti,
non ha mai contravvenuto a suoi impegni, e che dopo ancora la dichiarazione di
-guerra alla Russia, non fece travedere veruna sinistra intenzione contro !' Imperatore de Romani, anzi si & monstrata -costaute, e ferma nella lealtă, come ne
assicuro I' Internunzio medesimo Barone di. Herberi, al quale significo, che spevava un ugual. corrispondenza di amicizia -per parte del suo Sovrano
;' ma. questo
Principe messa -in oblivione la costante amicizia di cinquanta anni e la puntuale
“e scrupulosa osservanza de' Trattati per parte dell eccelsa Porta, la quale non
“puo, ignorarsi, che se ne” tempi'critici e disashosi per la Casa d' Austria avesse
“mostrata qualche piecola inclinazione contro di essa, e aperte le orecchie alle
oflerte e agli inviti de” di lei avversarj, non solo avrebbe ottenuto ogni suo intento, ma abrebbe di piu ridotti a mal partito i di lei aftari. Cio non ostaute
non pretese il Divano di scostarsi in fatti mai dalla sua magnanimită e generosită di animo per prevalersi delle sciagure e debolezza de' suoi vicini. La sua
„retta maniera di operare non ha per altro ricevuta la dovuta gratitudine, e con- tracambio, mentre la Corte di Vienna niente curando la generosită ed equită della
“Sublime Porta, spinta dal veemente desiderio d! ingrandirsi, e dilatare a spese
altui i suoi troppo vasti dominj, presa la favorevole oceasione della rottura avvenuta con la Russia, attribuendo a S. A. I* aggressione, si & unita e resa'par-titante cd ausiliaria della Russa Imperatrice, in conformită di che ha- emanato un.

„manifesto, ed ha ingiunto al suo Ministro

di ritirarsi ne suoi

Stati, rompendo

senza motivo veruno e senza alcuna oltesa i sacri patti veglianti, ed annullando
-ogni 'Trattato, la Sublime Porta non facendo -aleuna opposizione alla partenza

-
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dell" Internunzio, gli ha accordata la perinissione di ripatriarsi con tutti gli onori
e prerogative, volendo anche în cid secondare i moti di sua innata magnanimită, e nobiltă di pensare, quindi & che lo muni di un Firmano del Gram Signore.
per provvedere alla di lui siurezza e indennită accio sano e salvo potesse ap„ prodare in "Toscana, e di lă restituirsi alla sua Corte, accettando similmente la
Xaccomandazione dell' Ambasciatore di Francia per tutti i sudditi della Casa d!
Austria, accio sieno protesti ed assistiti sino al loro ingresso ne propri confini,
rimettendo tutto cid al savio e discreto discernimente delle Potenze nostre amiche
aftinch& restino persnase, che P'-eccelsa Porta, non ha mai ofteso VImperatore di
(iermania, e che le cose sono nello stato în cui si. sottopongono alle loro savie
riflessioni.
|
.
Dato in Costantinopoli il giorno che corrisponde al di 13. Marzo 1788.»
i
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(late ce sa scrisă din parlea pre Sfiinţiilor Sile părinţilor =Îrchierei și Domnilor .
ă
Sele Veliților Vocri către egumenul și bocrii din sud Muscel
„_

«Pre cuvi6se Archimandrită,

egumenii al sfintei mnastită Campulung

și cu-.

vioșilor egumeni dela cele-l-alte mânastiri din. sud Muscel și D. V. cinstiți boeri

yeliți-şi al doilea, după părintâsca dragoste, moliftă și blagoslovenie vă trimitemii, .

iar noi cu fiască evlavie și cu frățâscă dragost> ne închinămii cuvioşiilor vâstre
părinților şi D. V, boerilor; vă însciințămii că Măria Sa prâ Inaltul și pre lu-

minatulii nostru Domnii, după grija cu durere ce are pentru paza ţtrii despre
vrăjmașii pr6 puternicii împărății (a căreia stăpânire si-o întărâscă Dumnedeii în
„Yeci nestrămutată), cu neadormiți ochi prireghindii pentru ocrotirea și străjuirea,
a tutuler părților pământulni nostru, iată ai orînduiti şi întracestii județii hoeri
cu ostași domnesci îutru a face paza cea cuviinci6să, cari ostași fiindii-că se cade
a avea hrana și mâncarea lor și a cailor lor ca să nu fie lipsiţi, spre a putea

sta la slujha și tr6ha ce se orinduesci, nemișcaţi, iată că vă seriemii tutulor
de obşte: fieșcare să vă arătați în adevării și să vă dațide față zacherelele și
bucatele ce aveți, fără a nu lo tăiuui și a le ascunde, sprea se lua după poruncă
şi a se da la ostași. Pentru care cu acâstă trchă stati încăreatii către Măria Sa
Vodă cuviosuli archimandritii câmpulungeani, ca să cerceteze să afle și veri unde
va găsi zacherea, s'aihă totă volniciaa o lua şi să dea răvași pe câtă sumă și
ce felii de zacherea, după care are a se plăti totă acea zacherea dela visterie
cu prețit bunii. Ci dar, după cum vi se poruneesce de Măria Sa Vodă prin deo-

“sehită

carte a Măriei Scle, fiindi-că la acostă

vreme,

după datoria legei și a

credinței nâstre către pr€ puternica împărăție, suntemii datori a ne- arăta

thimie și cu silință la trebuințele. și poruncile ce sunt, mai vârtosă

cu pro-

că acâsta”

este pentiu ală nostru bine și folosi a fi îndestulaţi ostașii de cele trebuinci6se

ca să pOtă păzi; de aceea vă sfătuimii și vă îndemnămii fiilor, fraţilor, la acestă

trebuință,

cu toți să vă arătați gata

cu inimă întinsă și voi și din sine-v&

spre:

a împlini cele trebuineidse ostașilor, cari sunt orînduiţi aciia, și să vă arătaţi în
faptă supunerea și credința către devletuli: pr€ puternicii împărăţii, sub a căreia

umbră amii trăită, ne-amii chivernisită şi ne-am miluităt, noi și părinții și moșii
noştrii, într'atâta sumă de ani, stăpânindu-ne moșiile, acareturile și 6menii noştrii
nesupărați, pentra. care aceste îndestalate milă și privileghiuri ce ami

avutii da-

.
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tori suntem fiilor și fraţilor, după lege și după totii cuvântului dreptă a ajuta la
acestă. vreme oștile împărătesci cu cele ce vomit ave şi să ne răpunemă și viaţa.

Să nu vă amăgiția căd la niscareva cugete rele de hainlicii și necredință, pentru că avemii pildă pe cei ce în trecutele vremi de rezmeriță s'aii înşelati lu

netrebnicii ca acelea, că nici unii Sfârșitii bună n'aă avatii, ci și casele lor s'aă

pustiită și ai adusi și țării robiciune, ci feriți-vă a nu căd6 la vre-o alunecare .

cu neîmplinirea celor trebuinci6se

oștilor, ori cu fuga, s6ă strămutarea

cui-va, că

suntemii cu toții în primejdie și pe lângă unii vor căd6 cei-l-alţi în robiciune și

veţi trage păcatulii înaintea lui Dumnedeii.
”
Iar de ne veţi asculta sfatulii care părintesce și frățescevă dăm, ca . nişte
patrioți -ce avem durere, să sciți că cu truda și” silința pre. înălțatului nostru

domni și cu întâmpinarea vostră de cele trebuinciâse

ostașilor,

nu numai vom

petrece acâstă vreme fără de primejdie, și încă vom câștiga în urmă milile îm-

părătesci și ale măriei sale lui vodă, după. cum

am și vedută și după

cum

și

sciți că milile pr înălțatului Devletă. ale pr6 puternicei împărății fiind din fire
obicinuită a ved6 pre supușii săi -purarea îndestulați, tâte cele dărăpiinate și

stricate din vremea vezmeriţei, cu puţini ani pe urmă, s'aii întemeiat și aă venit

îucă la mai bună stare. De aceea dar, vă pohtimii și vă rugăm, să ne dați ascultare “fraţilor, ca să faceţi vădută în fapte silința și credința cea dreptăa sfinţielor -

vâstre părinţilor şi d-v: fraţilor.»

1788 Pebruar. 17. (Cod. NY fil. 266.v. Dela

„Maovrogheni aă remasă 3 condice consereate la arhiva stalului, cu No. 15, 16 și 17).
+

ANEXA LA PAG. 141

„Nu se dă la acest locii, căci lectorele spste aşi procura cu înlesnire docu-

„mentul în cestiune în Memorinlii meii, presintat Academiei la 18 Noembre 1888;
mam face decât a îngreuia tipărirea cursului reproducându-le și aicea.

„ANEXA LA PAG. 145
Nu este anexă de dat, căci este dătă la pag. 133 actutii cu data 20 Noem-

hre 1787,

”

Ss

"ANEXA LA PAG. 150

„Ni sa fost rătăcitii dintre manuscrise unii actiă importanti și
serisore a Mitropolitului Moldovei către generălul en şef (ori cum scrie
"iar nu esdusel> cum din o vegretată erâre îl publică D. Erbieânu
Mitrop. Moldovei, pag.:312). Reafiândi acest act îl dăm aicc, îutoemai
Pam decopiat noi mai înainte de d. Erhicânu, la Mitropolia din Iași.
Iată-lă

:

i

”

.

,

anume0
« Vumneţ:>
în Istoria
după cum

„-

Pre luminale (ieneral en șef al nostru întru tot nădăjduiti
făcttor de bine?
«După rugămintea care “prin plecata .scrisâre a nostră
ami fostii facuti:
către străluciroa ta în trecutele dile, învrednicindu-ne acum
'a lua doritulii răs-

.
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puusii prin luminata carte a strălucirei tale din 28 a trecutei luni Mai, bucuria,
de care ne-am cupriasii aii stătută cu totulii luminată, mai alesă într'o vreme
când eram la cea mai de pe urmă griji şi frică pentru apropierea turcilor și a

tătarilor ce ni se vestiră întraceste qile. Deci am

înălțatii mulțămitâre

glasuri

de laudă către dătătoruli a tâte Dunătăţile D-qeii, rigându'l diatru adincul inimei, ca să adaoge slava armelor Prâputernicei împărătesei măriri cu necontenite
biruințe' asupra vrăjmașilor.- Insă măcariă că noi suntemii bine încredințaţi atâtii
“la înaltele fâgădainți a Impărătescei măriri, care prin luminatii manifestii ni se
adeverâză, cât și laa strelucirei “Tale, prin scrisă, către noi, încredințate arstări
pentru cea grabnică intrare a împărăteșcilor armii, spre mântuirea nâstră, cu tâte„aceste frica:de care suntemii cuprinși, ca pentru vro năvălire a turcilor și a tătarilor, cari întraceste gile împreună cu hanulă și cu unii pașă ai intrată la ţinutulii Fălciului câtă-va sumă, ne dă îndemnareși îndrăsnâlă, că iarăși să facemil
„rugăminte către strălucirea Vâstră; pentru care şi cădândii cu lacrimi ue rugămii,
"să faceți milă cu acâstă ticăl6să patrie, să grăbiţi câtă s'a putea maiîn grabă
trecerea împărătescii armii, ca să ne isbăviţi de primejdia pornirei-de care suutemii îngroziți dupre sălbătăcia, Moametanilor; pentru care facere de bine și mi-

lostivire, veţi avea dela milostivulii D-deii mare şi vrednice răsplătiri. Pr6 înăl-

țatulii Domni generalii feldi-marșalii între altele ce cuprinde prin luminata carte.
ce ne-aii-scrisi, poruncindu-ne și pentru gătire de vite şi alte trebuinci6se spre
hrana oştii împărătesei, noi cu t6tă credinci6sa supunere suntemii gata ascultători,
însă, după cum și către înălțimea sa amii înscjinţatii, prin răspunsulii ce ami
fâcuti, suntemii forte îngrijiţi, că strângendu-se a:ele vite, până a nu trece armia,
de va lua însciințare hanuli, pote să trimită anii poghiazii de tătari să le ia;
deci dar, pentrn acâsta și pentru ca să nu se primejduâscă și ţera despre Moameleni;
ne rugămii ca să trâcă cât mai în grabă măcarii o sumă de. oșteni şi suntemii
bine încredințaţi, că numai dia îasciiaţarea cs vor lua tureii și tătarii, că aă iutrată în Moldova -Musealii,se vor depărta, şi sa va răsufla și partea de josit a
țării de asuprelele și primajdiile în cara ai fostii pâni acumă, bacurându-se cn
toții de împlinirea figă laelilorii ce se arcti prin îmyărătescii manitestii, care sai

„trimisă pe la tste ținuturile

de sai

vălută de toți locuitorii. Pentru căpitanii

Dimitrache Alexandrovici, pe care îl recomânduesce
duâscă ispravnică la ţinutulii Sorocăi, avenii cinste
Ja isprăvnicia acelui ținutii, ca uvulii ce și la slujbele
cu osirdie și, prin acestă mijlocire, și patriei s6le nu
1788, Iunie,
”
|

Strălucirea Ta, ca să se râua însciința, că s'ait orânduită
Strălucirei vâstre s'ait arttatii
mai puţină slujbă ai făcutii.»
i

ANEXA LA PAG. 169
Carte deschisă delu I» N. P, Aacrogheni către Bârledeni și Vaslueni *
«Pre sf. arhimandriţi, egumeni, epitropi ai sfintelor monastiri i mitsce, 1n0litvelor vistre protopop, preoţi și diâconi, pre cinstiţi boieri, pârcălabi şi boerilor .
celor-l-alți fără de dregătorie, căpitanilor, vameşilor, breslașilor, neguţitorilor,

orășenilor, vorniceilor
din sate și tutor

locuitorilor țărani din tâte satele și din

oraşul Bârlad și întregul județi ali Bârladului, sănătate.
IE
Vă facemii cunoscutii voat tuturor, că aflândii Domnia.me despre

întâm-

plarea din Moldova (Bogdania), adecă cumii aţi remas fâră domnii, întocmai
*

ca-
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„Y. A. Uneciiră

nisce oi fără păstor, mai ales acumii în acestit
timpă normali! și gândindu-ne
pe de altă parte în câtă spaimă și grijă v'a adus
acâstă” întâmplare, amii luată
parte la durerea vostră. De aceea n'am uitat,
ca prin presenta scrisâre domnâscă

să v& scriem cu dinadinsul și să vă însciințăm-pe
voi

toți, că noi nn vă deo"sebimi de cela-l-altii popor al țării la paza și
ocrotirea ce trebue s'aveţi într'acâstă vreme, ci.ca un părinte obstescii și Domni
i cu milă și durere pentru tâte
raialele împărătesci, precum înorijimii pentru
locuitorii țării nostre, așia vomă
îngriji și pentru voi şi vomit întâmpina total
pentru apărarea vostră, orînduindii
destule oștiri pentru a sta în potriva dușmanilor
. Așia în cât și noi înșine vomii
veni p'acolo cu multă oştire, şi viaţa nâstră o
vomii primejdui și ne vomi jertii
pentru voi raialelor împărăteșei, după qicerea Sf.
Evanghelie «<păstorulă celă buni
îşi dă suflet
ală pentru vile sale» şi nu vi se va întâmp

la nică o nenorocire.
„Iată că orândnimii și ispravnicii unulă din
cci” mai de aprSpe păzitori, spre
ocrotire și pază şi deosebit ami numită în Bârlad
comandanti pre onoratulii Aga
Hagi Suitariul. Vor veni, precumii amă dis mai
susii, și alte puteri destule şi
oştiri împărătesci. Deci, după ce veți priimi presen
ta, serisâre de parigorie, din
partea Domniei n6stre, să părăsiţi ori-ce frică
și ezitațiune și cu curagiu să vă.
strîngeți voi cei bejiniţi și să vă întorceţi în
locurile și în casele vâstre, îngrijindi fără frică de lucrulii pământului, și de alişve
rișurile, mesteşugurile și de
chivernisâla vostră, petrecândii în casele vâstre
fâră să vă spăimântați și fără, să
vă retrageţi de oștirile a pr& puternicului Devletii
otomanii și:să nu vă: temeţi .
de ele, fiind-că aii porunci grele, nu' numai
să nu vă supere întru nimica, sc
să vE aducă vito năpăstuire, ci îucă să vo mângă
e, să vă trateze hine ȘI, decă
va fi
trebuință, să'și vorse și sâugele pentru voi. De

accea dar, nu trebue să
Siți şi să vă retrageţide asemenea ostaşi, cară
mergi să se jertfescă pentru
ci datorie aveţi să-i ajutaţi fie-care cu ce pote,
la trebuințele lor, Pe lângă
cestea vă sfătuimit păriutesce şi v& povățuimii,
ca pre unia fii iubiți, să nu

înșele vre unulii. dintre. voi și în simplicitatea

fu-

voi,
ase

lui, să se abată -dela buna erediuță, fiind ademeniti de niseari împrejurări,
căci acestea sunt lucruri trecătâre,
după cari nu trebue să vă luați, sâii prin îndem
narea și promisiunile miucin6se
ale dușmanilor să porniţi în contra oştirilor împără
tesci ale pr6 puternicului
Devletiă Ali Osman, si să urţiți spionage și
Rainlâcură, servind în secretii pre
inamicii, căci nu vă veți folosi din .ncâsta în:
viitor, Câţi veţi da ascultare la
îndemnările inamicilor, peste capuli vostru vor
căd6 tste nenorocirile Și veți cun6sce răulii și peirea vostră Și VE veţi căi îndese
rtii pentru greștla vostră, precumnit aveţi pilda din trecuti: câți s'aă purtat
ă râi haivindu-se în contra bunei
orândueli, aceia nu s'a alesă cu alta, fâră numai
eu pribegirea din țera şi patria

lor, cu nenorocita și desăvârşită peire a averei
„zotircă atâtor suflete de frați creştiui, pentru care lor şi ai fosti pricina nenolucru a rămasii viuovaţi să
dea cuvânt îuaintea dreptului
aducă “la primejdie
prin voia lui I)-deii
căruia aţi trăită și
cu tote privilegiile

Dumnedeii. Din tâte aceste deșerte cugete,
cari
de vicță pre cei proşti de minte, să vă feriți,
ca raiale supuse
la puterea pr6 puternicului Devletă osmanicescii
, sub umbra
aţi fost ocârmuiţi, voi, păriuții și străbunii voştri,
atâta timpi,
și milostivirea: domuâscă, stăpâuindii cu libertate
țora vostră,

moșiile. vostre, să vă arătați

credincioși și supuși
credință și precumii Iăwmuritii ordouă s-ta script în timpulă presentii în datorita
ură: c<Supuneţi-vă către cci curi
ză conducă și ascultați-i căci ci cegheză pentru
sufletele rustre». Nu vă abateți
de la cele legiuite, sâi pentru, vre-unii cuvent
ii politică, căci nick legea nu înY6ţă pre supuși să se opună
2

la stăpânii lor, pre cari D-qei a bine-voitii a le
da.

*
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asupra lor, nici cuvântulii politică crtă acâsta, ca fără ai:mo ȘI ţărani
să întroprindă campanie contra: domnitorilor şi ocârmnitorilor lor, căci puterniculii
Devletă .
este

în stare, cu ajutorulii lui D-geţi, să distrugăși să bată pre inamicii săi şi

este în stare ca să libereze și să scape raialele împărătesei, trămițândă
destule
puteri spre întâmpinareași distrugerea inamicilor. Voi ca, raiale eredineidse
ale
puternicii împărăţii, sunteți datori, ca prin stăruința la muncă să stăruiţi în
datoria credincidsei vâstre snpuneri și Noi'ne îngrijimii pentru hrana: și chiverni
-

sâla vâstră, Să aveţi bune speranţeîn inilostivulii D-qeii şi în armele: pre. pu-

texnicului Devletă, rugându-vă în tot-atauna pentru isbânda, Lui în contra inamicil
or,
tâte aceste mișcări de resboiii fiindii trecătâre, apoi va urma 0: pace și linişte

desăvârșită și veți dobândi fârte multă cinste și voi și copiii voştri
vâstră patrie, purtându-vă

și întrega

în timpulii de față credincioșiși supuşi, eu plecăciunea:

datorită și mai alesii dâcă vre-unulii dintre voi va face vre-un servicii, pentru
zelulă și credința lui către împărăția Ali-Osman, se va bucura de mila și de

cinstea pre care în alte timpuni nu va pute s*o dobândâscă.: Aceste să sciți și
fiţi sănătoși.» 1788 luna Aprilie 19. (Cod. XVII fila 29 v. trad. din grecesce).
In josul actului sunt scrise județele ţărei Moldovei:
o
„Hotin, Soroca, Dorohoi, Hărlăă, Orheiii, Lăpuşna, Nemţu, -Cărliga; (Cărligătura) Romanul, Iași, Vaslui, Băcăii, Tutova, Fălciii, Putna, Tecueii, Covurlui,

- ANEXA LA PAG. 181
Nu toți boerii părăsiră pe Mavrogheni din primalii moment ali izbucnirei
resboiului.
La finele anului 1785, după ce Mavrogheni primi sciri mai cu s6mă
de victoriile 'Turcilor în Ard6l și Banat, mulți boeri își mai potolescit 'supirarea
pe Mavrogheni. Cândiiîn Septembre Mavrogheni eși ca să mârgă asupra Bra-

şovului, domnitoruli încredințâză paza curții scle din Bucuresci chiar boerilor,!

dândiă pitacăi pentru
anumiţi boeri,

organizarea
e

gardei
-

curții în fie-care di
”

a septămânei cu

„Tată pitaculii din 16 Septembrie relativii la acesta:

Catastifii de boierii cari ai să păziscă în fie ce scră în curtea nustră
Domnescă,

"

Duminică sera.
Boeiul
„5...
»
>
„>

Banul (Ghica.
|
Logofătulii Ion Damari.
“Clucerulii Istrati Creţulescu, ..
Paharmiculii Hristea Cerb. (£)
Stolniculii C. Niculescu.

»
Slugerii 1orgache Palada.
„>: Armaş Deşliu.

i

a

Lai

scra,.

Boerul Vorniculii Brâncoveanu,

! ..

:

v.

A.

Unceimă

x

Y

Boerul Logofitii Golescu.
»
Căminaruli Hagi Moscu.
ad
Paharniculii 'Toma Călinescu.

Stolniculă. Radu

Filipescu,

|

»
Nicolae a Stolnicului Gheorghe.
" Clucerulii za arie Ion Brezoianu.
-

Dlarţi stra.
Bocrul

Vistierniculă

Grecianu.

Paharniculii "Teodor Trajan.
Stolniculit linache Hiotu:
Sărdaralii Ion Caramanliu.
Medelnicerulă Stefan Vilara.
" Cluecrulit za arie Al. Cocoroscu.

Vameșuli N, lremia.

Merei

stra. .

Boerul Visterniculii Grădișteanu,
>

vu

>

Stolniculit I6n Știrbeiii.

Sărdarulii Stef, Costescu.
- Medelnicerulii - Gr. Brezoianu,
Slugerulu Gr, Hasan.:

- Șetrarulii Angheli.
Clucerulii

za arie D.

Locusteanu,

„> J0ă stra,
Doerul
3
>

Visterniculi

Slătineanu.

Cluceruli Enache Mavrodi..

»

-

-

e

Drăghici Oteteleşanu.

Paharniculii

|

Constantin a lui Medelnicerului Mihalaki.

Medelnicerulii C. Filipescu.

Slugeruli- Scarlat Varipatis (£)

-

“ Pitarală Stefan al Stolnicului Gheorghiţă.
Pineri sera.

Bocrul Vormiculă Barbi Știrbei,
>
>

Ş

vw

y

>

Clucerulii Ion Oteteleșanu.

Medelnicerulii Drăghici Grecianu:
Clucerulii Scarlat Rosetti.
Pitarilă Const. ginere Stolnicului Ioniţă.

Armașulii "Teodor Arcuda,:
Sâmbătă

Boerul L.ogofitulii Const. Ştirbeiii.
>

-

Puharniculii Matei Fălcoianu.

Clugerulii Ion Creţulescu,

sera,

IsroRiA
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„Boerul Serdarulii Arputis (2)

|

»

Medelniceruli Enache Hasiria (2)

»
»

„o
Dimitrie Inimari (2)
Pitarulă D. Polizu,

Io N. P. Mavrogheni W. etc... Poruncimii oerilor noştrii mai susii arătâţi
să urmezeîn acestii șirii, ca să păzâscă fie-care, în s6ra otărită, acolo unde va :
fi xinduiti., Deci .poruneimii, - d-tale vel postelnice, să arăţi în fie-care di către
boeri, unde ait de a păzi în curțea Nâstră Domnâscă, 1788, luna Septembrie, 16,

„ (Cod. XVII, pag. 325, tradus din grecesce),

ANISĂA LA PAG.

190

Nizamulă hanuvilor. din Bucuiesci.

„+ «<Dămii Domnia mă Volnicie printracesti pitacii. . . . ca să aibă
stăpânire pe deplină în toti hanulii lui și asupra tuturorit celor ce aii odăi

în hană și locuesci într'însele și pe veni-care dinbaceia nu se va încrede că se
va purta cu

cinstea

şi cu.

. . . .,

Să aibă volnicia

să "li scâță din hani,

prin marafetulii d-lui vel aga și pe veri-câre: se va încrede de a șed6 în hanii

munai a mu avă arme i se dă volnicie să ia armele sub păstrarea sa, iar
se va supune să-lii isgonâscă și pe acela din hanit. Drepti aceca poruneimit
vel agă, ca asupra acestui Nizam să-i dai totii felulii de mână de ajutorii
“tului “Copitropă de monastive arendă hană, ori hangiului) pentru ca să pâtă
văspunde la Domnia me pentru. . . . hanului, după zapisulii şi chezășia

de nu
d-lui.
numi-_.
și elit
ce ail-

dati în Divanulă Domnici Mele. Intr'acestit chipii negreșitii să se urmeze. 1788,

Febr.

28.»

S'aii luatii zapise și dela Bgumenii mânastirilor pentru
numai dela, hangii. (Vedi Cod. XVII pag. verso a filei 274).
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Senior Mavcheli

pentru

întrecerea sa și a

celor-alți supuși ai imperiului C. Regescit în patria, lor.
|
«Conformit firmanului emisii de Inalta Pârtă, în urma cererei a Inălțimei

Scle Doninului Ungro-Vlahici Iu N. P. Mavrogheni, mi s'a dată voie de Măria

- Sa să. plecii spre. Patria me și iată plecii, luândă, cu
hRegesci,. împreună

cu

averea

lor și

liberi de

ori-ce

mine pe sudiții Curţei VU.
daravere

ce

avâii pe câtii

timpi stătură în țâra Valahiei, afară numai de ciobanii cu oile lor și de unele
lucruri ale lor, conformi listei întărite cu sigilii, ce mi s'a datii. Aceștia avândii

câte-va daraveri, atâti de ale lor, câtă și de ale unor connaționali, “cari sunt
absenţi, ai rimasii provizorii în Valahia, şi după ce fie-care își va termina afa-

cerea, vor pleca și ci cu asemene siguranţă, Și d6că le arii rămân vro dara-"
ver neisprăvită, vor lua quitanță dela acela cu care ar ave interese, . . d...

.

.

„şi

despre întârcerea lor apoi

dscă s'ar fi găsitii şi alți sudiţi, connaționali de ai lor, vor fi trămiși şi aceștia
eu. aceeași “siguranţă ca cei de mai susii;
>

Semnati Marcheli,

1783, Martie

11,:
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”

e

V. A. Unecură

Quitanţa dată din partea Divanului pentru
- sudiți austriacă cari ati rămasii aci provizorii:

|

Seniorulii Mareheli

relativă la

Din Mila hui D-deă I» N. P. Macvogheni ete.
Acâstă quitanță făcută de Divană s-a întărită şi de Noi.
?

O]
LS,

Anulii 1788, luna Martie 11.

Domnescit

Ă

-

-

Sudiţii cari aă remasă provizorii uci.
I$n Dimitrie Panu, Vasile Dimitriu Vladi,

Iane Creţoiul, I6n Radul,

Ma-

nole lon Panaiot.
e
«Acești susii însemnați neguțători sudiți Cesaro-Crăesci, ai rimasii aci, -la
Bucuresti,

ca

să

termine interesele

lor remase

neregulate

precum

și ale celor

cari ai apucată a pleca și cândii susii arttaţii vor fi terminati afacerile lor, țera

va trimite nu numai pe ei, dar și ori câți-alți sudiţi se vor afla mai târdiii, cu
aceeași siguranță cu care aii trămisii pe toți acei care ati plecati pentiu Nemţia.
Iar decă din întâmplare le ar remân€ vre-uni interesii neterminatii, vor primi o
dovadă din partea feței cu care ar ave interesii, probându'i acesta, așia
că ţâra
să nu fie apucată de a răspunde vre-odinidră vre-o pagubă ori lipsă, până la o lăseae. Spre tărie s'a subserisii acesti actă și.s'a sigilată cu sigilulii Domnescii,

1788, Martie 11, (Cod. XVII, pagina 283 verso, tradusi din grecesce),.
ANEXA.LA
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Pată actulă din 1717, prin care familia Cantacuzin, încă de atunci, este ine
primită de Austria:
E
|

«Carolus Sextus

divina favente clementia

electus Romanorum

Imperator

semper Augustus, ac Germanie, Hispaniarum, Hungariie, Bohemia, Dalmatia,
Croatie, Slavoniie ete. Rex, Archidux Austria, Dax Burgandia,..... i, Carinthia,

Carmniolice et Wirtenbergie, Comes Habspurgi, Flandriw, Tyrolis, Goritie. et Gradisc, Universis et singulis legnorum

provinciaramque nostrarum hareditariarum

statibus eclesiasticis et secularibus, magistratibus, oppidis, subditis et commu-

nitatibus, nec non..... ricesimis, et transgresorum custodibus, priefectis, capitaneis, locumtenentibus, militie, tum equestri quam pedestri, Nostram Ciesaream R......
tem gratiam. Notificamus vobis hisce .gratiosissime, exposuise Nobis illustrem ac
magnificum, nobis et imperio fidelem Comitem...... Dudesco Cantacuzenus demis- sissime, quatenus non tantum ad tractanda sua negotia, sed etiam ad promoven-

dum interesse et servitia Nostra in reguum Nostrum Hungaria et 'Pransylvaniam
aliasque Nostras

provincias hiereditarias, pro negotiorum

suorum

exigentia profi-

cisci intendat, annexis humillimiis precibus, ut nos ei litteras passus Nostras eo
tenore clementissime expedire dignaremur, vi quarum ipsi una “cum suis domesticis, et rebus

ubique

locorum, tum in priedicta

regna et provinciaș

cum

pro=

>
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tectione et manutentione nostra libere vie et redire liceret, tum prompto animo,
et rebus necessariis commorando, aut iter faciendo per. terram seu per aquam
erga condignam tamen rerum oblaarum solutionem in omni occasione assistere- tur, uti et a nenime turbaretur aut impediretur., Cum igitur Nos petito huie
clementne apnuentes praebentes lites 'passiis in haerendo prioribus a Dilecti Domini fratris nostri Caesarea Mate ac dilectione piisime memorie sub dato 1720
Martii 1711 et a Nobismet ipsis sub 27mo Martii 1717 emanatis litteris passus
clenientissime: expediverimus, volentes, ut priedictus Comes Constautinus Dudesco
Cantacuzenus una cum suis, non tantumîn itinere, sed ubi' demum cum în prafatum finem commorari contigerit, firma .protectione. Nostra Caesarea fruatur ot
yaudeat, ideirco pracsens hoc gratiosissimum mandatum Nostrum suprafati omnes quo ad- omnia debite exegui noverint,
a
„_* Datumîn civitate Nostra” Vienn:e, die decimo, quarta mensis Iulii anno millesimo septitigentesimo 'decimo 'septimo, regnorum Nostrorum Romani sexto, Hispanicorum decimo quarto, Hungarici et Bohemici vero septimo.
”
(Semnat)

Carolus
”

L.

$.:

în eră tare
roșie

„Ad mandatum Sacre Ciesâre et Catholica Majestatis.

(Semnat) (Vedisei/rabil):

- ANEXE LA PAG. 216
Mai tă şi alte apeluri adresate dezertorilor din 6stea austriacă:
Cărţi de vestire la soldaţii nemți ca să vie aice și vor ai mila Mărici Sile
„o
Vemi Vlah. . . Fiindii-că ne am însciințatii Domnia me dela
fugarii soldați nemți şi alți mărginași din vecinătate,ce vinii din lăuntru, din
hotarele” vrăjmașilor, aice sub mila Domoiei "mele, într'acâstă creștinâscă, oblă-.
duire, cum că mulți dintr'ai lor, rîvnescă a se trage dela vrăjmași și a veni cu
supunere aice sub stăpânirea Domnici mele, dar temându-se de puterea oştirilor
ce avemii orîndaite asupra hotarelor, că-i vor lovi şi-i vor primejdui, nu îndrăsnescii; pentru care nu ami lipsitit a vesti printr'acestă domnescă a ndstră carte,
tutulor acelor ce ait rămasii de sineși a veni aice, că Domnia m6, după firescă
iubire de 6meni ce avemii, pre câţi cu capete plecate, și cu supunere.vor veni
spre închinăciune, nu numai îi primimii cu braţe deschise, ci încă şi totii felul de
mângâere le vomit face, chivernisîndit cu. dreptate
pre cei credincioși și supuși
la noi şi hărăzindit plată de 15tă cu multă îndestulare celor ce vor sluji cu vred-.
" nicie şi cu dreptate, după cum mulțămiți ai fostii și sunt câţi ai năzuitii de

ai venită la Domnia ms, cară ati aflatii mângâere la 'necazulă lorii și. chivernisslă
şi odihnă. Pentru care și porunci avemii date.la tote margenile; :câtre

d-lor se-

vascherii și Dimbașii i zabiţii ostăşesci, ce sunt orînduiți -cu oștile asupra
hotarelor, cum şi cătră vătaşi de: plaiii: şi cătră toți dregătorii noștri, ca să vă
.
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Di

V. A. Uieciiiă

primâscă cu blândeţe, fără de nici o vătămare și cu tâte ale vâstre lucruri în-

tregi și cu îndestulare de cele trebuinciâse ale de mâncărei vâstre, să treceţi
cu
"pază bună la drumi, aci, la seaunulii Domniei mele.Ci dar să fiţi bine
încredințați la acestea ce vă seriemă și ori de ce trâptă veţi fi, câți aveți rîvna
acâsta
să veniţi cu îndrăsnâlă și nu numai veţi petrece nimici (râi) ci încă veți
afla
și mângâere.> 1788, Sept. 17.
E
|

Sati scrisii cărți şi la vătașii plaiurilor din judeţul Dâmboviţei, cani cărți

S'aii trămisii cu

polcovnieulă

Tănase.

-

2

!

Mai în urmă și la vătașii plaiurilor Argeșului. (Cod. XVII fila 324 et verso).

Nu numai către agenții de pe
îngădudscă pe desertorii nemți de a
manifeste, în “Septembrie 21 şi.Oct.
Hată: carte de vestire către ccă
ordjmașului se vie aici.
|

margine ai ţărei, sati scrisii în 1788 ca să
intra în Valachia,ci și direct sait trimisi
1 acelaș anii.
i
din tagma ostășiscă i locuitorii din fera
|
|

“<Fiindă-că ne amii însciințatii Domnia m6, cum că mulți din tagma ostășescă precum și din cei-l-alţi locuitori din țâra vrăjmașului rîvnescii a se trage

de sineși și a veni aici, casă intre la slujba Domniei mele și ca să se facă ra-

iale ale pr6 puternicului

împăratulă nostru,

spre a locui într'acestă creștinescă

oblăduire a țărei românescă și; temându-se de puterea oștirilor nostre și otoma-

nicesci ce
vor fi aice
nu lipsimi
acelora ce

avemii orînduite asupra hotarelor pe margine că-i vor lovi sii că nu
primiți la slujba Domniei mele nu îndrăsnescii a veni; pentru care
Domnia m6, printiacestă a n6stră Domnescă carte, a vesti tuturor
ai rîvna. acesta, ori din tagma ostășâscă, veri de ce trâptă vor fi,

oră din cei-l-alți locuitori, ca să fie bine încredințaţi că Domnia, nâstră, după fi-

resca iubire de
drâptă ar vrea
braţe deschise
face și pre cei
Domniei mele,

6meni ce avemii spre. toți câţi cu capete plecate și cu supunere
a veni spre închinăciunea Domnici mele, nu numai primimă cu
pre unii ca aceia, ci încă și -totă felulă de mângâerele vomit
din tagma ostășâscă, ce vor vrea a sluji” așeqându-se în slujba
le vomiă liărăzi plată cu îndestulare ; dândi oficerilor .16fă câte

taleri cinci-zeci pe lună și soldaților câte taleri dece, osebitii de imicliculă ce

cu prisosii vor avea și îi :vomii rădica și la alte cinste, dregătorii mai,

cari vor

fi întreitii şi împătritii
mai folosiţi din ceea, ce sc află acum și cei ce vor sluji

bine, a aceluia slujbă și vredoicie va av6 se fie cunoscută la drâpta acestă oblă-

„duire şi stăpânire a nâstră, iar cei-l-alţi locuitori îi vomit mulțămicu t6tă
odihna și dreptatea lor dându-le și locuri cu îndestulare şi bune de sălășluire și
de hrana chiverniselilor și vor petrece fericiți sub stăpânirea devletului pre puternicului împăratului nostru, caie din fire are îndestulare și milostivire asupra

"raelelor scle și sub . creștinâsca și drepta oblăduire a Domniei mele, iubindii pe
supușii noştrii cei credincioși, ca pre nisce fii; pentru care avemit și poruncă
date
către dumaslor zahiţii ostășesci, ce sunt orânduiți cu putere de oştiri pe margine
asupra hotarelor cum și către zabiţii și ostașii ce ai intrată pe alocorea
înăuntru în pămenturile vrăjmașilor și către dregătonii noștrii ca pe unii ca acolo
acea,
cari
vor av6 rivnă a veni sub a Nâstră stăpânire, veri de ce trâptă ar fi, sţii care
vor vrea a se închina mii naiute până a nu întâmpina puterea oştirilor
nsstre,
nu numit să nu-i lovăscă, nici să-i vatemo întru nimică, ei încă cu toti felulii

de mângâiere să-i primâseă cu tste ale lor întreg“, fără de a se clinti din averile lor nimicii și cu bună siguranță de paza lor la dramii și cu îndestulare de

cele trebuincisse ale mâncărei, să-i trimiță până aicea la scaunulit Domniei mele,

4
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unde veţi lua mare bucurie de mila' Domniei inele, şi pe fieșcare după

trâpta sa

'şi dupre orânduiala stărei lui îlii vomit mulțumi și-li vomit odihni. Dreptă aceia
fiți bine nădăjduiți la acesta ce vă scriemii Domnia me și după cum

ai urmată

şi alții de ai voştrii de ai veniti și sai inchinatii la noi, așia și voi câţi aveţi
|

xîvna, acâsta, îndrăzniţi fără de nici o temere sâit îndodlă.
—a
Unii altii manifestii aprâpe identici mai este cu data din Octombre
1788 la fila 331 verso, Cod. XVII.
”

ANEXA

LA PAG. 254

Eacă din scrisorile Principelui de Ligne:
Au

.
anulii

-

|

Prince de haunitz,

au moisde Norembre 1738
„A Jussy.
«J'ai regu bien d propos, mon Prince, Pordre que vous m'avez donn de me

plaindre de la conduite des €missaires ou commissaires russes vis-a-vis des Mon-

tenâgrins. On commențait î nous blâmner, avec raison; mais il y a toujours plus
de finess6 d'une part que de luutre. Les Russes, que Pierre I, ă torce de barDarie, a voulu civiliser, et quil a fait battre et tuer pendant neuf ans pour leur
apprendre a vaincre, ce quiils savaient avant lui, “ces Russes sont tout aussi
inalins que jamais. Cette maniâre de degoiiter des Autrichieus, les Albanuis et
tous leurs voisius, est tros-dangereuse; car de grecs en grees on sapproche de
la Hongrie.
”

|
Principele de Ligne
.
După [ettes ct Peusces“ publicate de de Stael Holstein. Viena 1818.

„Un

ofiicier du gânie, que je ne nommerai pas î V. A., charg6 de sominer

le bacha de Choczim, lui a dit devant sa garnison: Mefiez-ous des uses, ne
- “vous vendez point & cur, ct «dâpîchez-vous de vous rendre an wiiuce de Cobourg ;

“ca les ltusses ont dit qweils violeraient
vos femines ct «dîchireraient tos enirailles,

“Tai bien jur6 que cela n'6tait pas vrai: voila le seul mensonge. que je me suis
permis. Car je sais que ce ne serait pas vous faire ma cour, mon Prince: votre
grande

politique

est la vârite.

La, mienne est de me livrer en enfant perdu, quitte ă tre abandonne. Par

Istoria Româniloră de V, A, Urechiă,

|

Tom. III. 43*
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,

V, A. Unrcuă

—

exemple, j'ai dit au priuce Potemkin, que sil voulait mmarche
r sur les bords de
la mer Noire jusqu'au Danube, et faire mareher Romanzow
ă Bucharest, je x6ussirais île faire hospodar de Moldavie et de- Valachie. — «Je
me moque bien de
„cela, ma-t-il dit; je parie que je serais roi de Pologne si
je le voulais ; j'ai refus d'&tre duc de Conrlande; je suis bien plus que tout cela».
— Au moins, ai-je
rEpondu, rendez ces deux pays (la Moldavie et la Valachie) indâpen
dans des 'Tures
a la paix, Faites qu'ils soient gouvermâs par lcurs hoyards,
sous la protection des
deux Empires.Il m'a dit: Xous vervons.
.
V. A. verra plus ais6ment que qui que ce soit, par la morale
de la fable
de lalonette avee ses petits, dont elle se souvient stivement,
qu'on ne peut s'en
rapporter qwa soi, et qu'on n'a des allids que pour âtre siir
de w'avoir pas tout
a fait des ennemis de plus.
Mon colosse Potemkin se remuera peut-âtre un jour: c'est
l'emblâme de
Vempire. ]l y a des mines d'or et des Steppes dans lun
ct dans antre; mais
ce colosse-ci est mieux nouri; autre s'amincit en grandiss
ant., Dieu nous conserve Limmortelle Imperatrice ; mais, comme elle ne le:sera
que dans histoire,
je crois qu'il faudrait extrâmement m6nager le (irand-due,
qui, en râformant des
milions d'abus, en erdera M'autres: capable de travail, changea
nt trop souvent
d'avis et Vumis pour avoir un favori, un conseiller, ou une
maitresse; prompt,
ardent, inconsâquut, îl sera peut ctre î eraindre un jour,
si C'est ă lui que sa
mâre laisse Tempire; mais je crois que si elle cn a le
tems ce sera plutât au Te
petit Cirand due Alexandre, car elle cloigne autant son filS
des aflaires quelle en
rappro “he son petit-tils. Elle le forme elle-mâme au gouvernement
, tout jeune qu'il
est. Son pre est dans ce moment-ei tout prussien ; mais îl
ne lest peut ctre que
comme Mr. le Dauphin stait dâvot, parce que Louis NV
ne Ptait pas,
Voici encore une addition î ce portrait: son esprit cost
faux, son coeur
droit: son jugement est un coup du hasard; il est mâfiant,
susceptible, -aimable
en sociâte, intraitable en aflaires, passionn€ pour 'equit6,
mais emportă par sa
fongue, qui ne lui permet pas de distinguer la vârit6, faisant
le frondeur, joaant
le persâcuts, quoique sa mire veuille quwon lui fasse la
cour, et qu'oa lui facilite les moyens de samuser autant qu'il le veut. Malheur î se5
amis, ses ennemis, ses alli6s et ses sujets!. D'ailleurs il est extrâmoment
mobile; mais pendant le pen de tems qu'il veut une chose dans son intâricu
r, on qu'il aime, ou
quil hait, cest avec violence et eutâtement. [| dsteste sa
nation, et m'en a dit
une fois ă Gatschina des choses que je ne puis repâter,
Je mai rcussi qu'ă trois choses: j'ai fait donner
Nassau, qui a pris ou bral6 trente-six bătimens, grands Iaet flottille au prince de
petits; tud ou noy6
cinq mille hommes, et pris cinq 'cent soixante-dix-huit
pitces
de canon; j'ai fait
passer le Bog î un marcechal, et le Niester î lautre,
Je puis mettre encore Choczim au ran de mes exploits
politiques; puisque c'est ă force de courriers que je Lai fait attaque
r; et au ran de mes exploits politiques; puisque j'ai obtenu de I'Imperatrice
qu'elle nous en assurât la
possession, quelque paix que l'on fasse.
a
:
Je prie V. A. de 'me conserver toujours les boutes qui,
depuis mon cu=
fance, Von engag6e souvent î m'appeller son fils: jaspire
î ce titre par la tendresse et le respect

que je Ini ai vous»,

PL

IsroniA Româxionă

G5S

Din: epietola VIII della 1 Decembre 1788 <.4u camp devant Robaiai- AMohila

(Aovila Răbăci) ou plutt & Iussy, ou Jai mon quartier»,

» «+ „«Depuis mon d6part W'Elisabeth-Gorod, je n'avais pas recontră une maison,
ni un arbre, excepti dans les jardins du Bacha, pres du retranchement d'Oezakow: j'ai embrass6 lă quelques arbres sous le plus grand feu de la place, tant
jai eu de plaisir i les revoir. J'y ai mâme cueilli et mange d'excellens abricots.
|
Une eau verte comme les cadavres de 5000 'Pures tus, brâl6s, noy6s par
le prince de Nassau, dtait la senle boisson que nous eussions ene pendant cinq
mois: ou bien de Veau de la mer Noire qui n'est pas aussi salde que celle des
autres mers,

Vous faites-vous une idee de mon

bonhour,

de trouver un fontaine

char-

mante, sur la hauteur, avant de descendre dans ass? J'ai bais6 Lean avant de
la boire: et je Vai dâvorde des yeux avant d'en arroser :mes lavres, qui, depnis
si long-temps, n'avaient 666 monillces par rien MWagrlable. Je suis lox6 dans un
de ces superbes palais que les Boyards bâtisseut dans un goit oriental, et dont
plus de 150 s'?lcvent au-dessus des autres 6difices de la capitale de la Moldavie.
Lisez-en la description dans mon ouzrage sur les jardins,
Des femmes charmantes, presque tontes de Constantinople, et d'anciennes
familles grecques, sont assises nâgligemment sur leurs divans, la tâte tout-ă-fait
en arridre, ou soutenue par un bras -Walbâtre, Les hommes qui leur font des
visites sont presque couchâs îi cot6 d'elles. Une jupe extrâmement lâgâre courte
et serr6o, convre legtrement leurs charmantes formes, et une gaze dessine î merveille les jolis contonrs de leur sein. Elles portent sur leur tâte une âtoffe noire,
ou couleur de feu, celatante par les diamans qui ornent cette esptce de turban,
ou de bonnet. Les perles-du plus beau blanc parent leur cou et leur bras ; elles
les entonrent aussi quelquefois avee des râeanx de gaze, varmis de sequins, ou
de demi-ducats: jen ai vu jusquă 3000 sur le mâme habit. Le veste de leur
vâtement oriental est d'âtolles brodces, on travaillâes en or et en agent, et bord6
de pelisses precieuses, ainsi que Phabit des Boyards, (ui ne diilore de celui des
Tures que par le bonnet qwils mettent au-dessus de leur calotte rouge, et qui
ne ressemble pas î un turban.
.
Les femmes des Boyards ont sans cesse îi la main, ainsi que les sultanes; une esptce de chapelet de diamans, de perles, de corail, de lapis-lazuli, d'agathe, ou de bois rare, qui leur sert de maintien, comme I'6ventail pour
nos femmes. llles jouent acce cela, entretiennent Vagilită de leur - doigts, dont
les ongles sont peints en cannin, comptent les yrains, ct s'en sont fnit, ă ce
qu'on dit, un langage pour leurs amans. Pai ceru inâme surprendre quelques regards de maris, curieux de savoir peut-âtre si je ne connaissuis pas dej un peu
ce joli alphabet de galanteric. Les heures d'un rendez-vous s'apprennent ainsi fort
aisement. Mais comment, peut-il y en avoir? Sept ou huit serviteurs des Boyards,
et autant de jeunes filles qui servent leurs femmes; les uns et les autres, jeunes
et d'une fignre chanmante, sont toujours dans les appartemens ; leur costume ne
difere qw'en richesse de' V'habillement des maitres de la maison. Chacun et cha=
cune a son departement: Tun d'eux apporte, dăs qu'on entre pour faire une visite, une et jusquă quatre pipes. I/une a'elles apporte une soucoupe, et une petite cuillore avec des confitures de rose. Un autre brâle des parfums, ou verse
des essences qui embaument le sallon. Irun deux appoite une tasse de cafe,
Vune d'elles un verme d'eau; et cela se repete chez vingt Boyards, le mâme -
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jour, si Lon va les voir. Ce serait une grande malhonnâtetede se refuser î ces

politesses,
On est bien couche ici, il y fait chaud. Je suis habill6 comme les Boyards. Je vais souvent chez enx pour penser sans distraction, car je:ne sais que
quelqnes mots valaques, et point du tout le grec, que parlent ces dames; elles
mâprisent la langue de leurs €poux. D'ailleurs les Boyards parlent peu..
La crainte quuls ont des Tures, Vhabitude d'apprenâre de mauvaises nouvelles,
et lempire qm'exercent sur cux le Divan de Constantinople et L'Hospodar, les
ont accoutumâs ă une tristesse inviucible. Cinquante personnes qui se rassemhlent tous les jorus das une maison, ou dans l'autre, ont Pair d'attendre le
- fatal cordon; et ou entend dire ă tout moment: — Iei mon pre fut massacre
par ordre de la Porte, et ici ma soeur par ordre du prince.
(huand je dis que je vais chez les Boyards pour penser, jy vais plutât pour
ne pas penser: car ă la quatrieme pipe, je deviens tout-ă-fait 'Ture. Je suis nul,
je nai plus d'idtes; et stest ce que je puis faire de mieux, €tant loin de vous
et de ce que juime.
J'estime assez I'air religieux avec lequel les jounes gens, souvent des deux
sexes, laissent leurs babouches au bas du premier gradin, pour ne pas gâter les
beaux tapis, et souiller le sanctuaire oii reposent leurs maitres. Aprăs avoir fait
Voffice de leur charge, ils s'en retournent A reenlons reprenâre leurs babouches
et s'asseoir, dans un coin, sur leurs genoux. Jaime qu'on n'uit pointă sonner

ou A crier sans cesse aprts des valets. Si par hasard ils sont tous en cemmis-

sion, on les appâle, comme au s6rail, en frappant des mains, en manitre: d'applaudissement,
Constantinople donne le ton î Jassy, comme Paris ă la province, et les
modes arrivent encore plus țât. Le jauue 6tait la conleur favorite des sultanes;
elle est devenue î Jassy celle de tontes les femmes. Les grandes pipes bien
longues, de bois de cerisier, avaient remplace î Coustantinople les pipes de bois
de jusmin. Nous w'avons plus que des pipes de cerisier, nous autres Boyards.
Ces messienrs ne vont jamais â pied. Ils sont tous paresseux comme les 'Tures.
Les femmes pourraient se dispenser dW'avoir autant de ventre. C'est si bien
veconnu pour une beant6 dans le pays, qunune mâre m'a demand pardon de ce
que sa fille n'en avait pas encore. Jais cela viendra Vientăt, me dit-elle, car &
present cest une honte; elle est droite et mince comme un Jonc. Les costumes,
les maniâres asiatiques rendent les jolies plus jolies encore, mais enlaidissent les
laides, qui, ă la verite, sont tris-rares dans ces pays-ci. IL m'est arriv6, ă cause
de la maniere qu'ont les femmes de s'usseoir ou de se concher en rond, de les
prendre, lorsque Vappartament n'est pas bien 6olair, pour des pelisses qu'on avait

oublites sur le divan.

Les filles de Boyards sont enfermtes commes les femmes turques, dans des
harems grill6s en bois, souvent dor6; elles peuvent, au travers de ces grilles,
regarder les hommes et se choisir un mari; mais ceux-ci ne les voient que
pour passer la nuit avec elles, aprâs la petite cârâmonie de L'6glise grecque.
“
Je viens de donner une fâte charmante qui a rcussi î merveille. Cent Boyards et leurs femmes ă souper, un bal ou l'on a dans6 la Dyrrhique et d'autres
danses grecques, moldarves, turques, valaques, et 6eyptiennes ; on y voit origine
d'un divertissement qui est 'si bâte lorsqu'il n'a pas d'objet. Il ne pouvait avoir
que deux motifs: les r6jonissances apris la victoire, ou la volupts dans des
țems plus tranquilles, On est paisible ă Jassy, malgre les alarmes de la guerre
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dont cette ville est toujours le tnââtre
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dis que Lâtendard

de Mahomet se d-

ploie aux yeux du peuple ottoman.
On se tient par la main, pour ne plus se quitter; on fait quelques pas en
rond, mais beaucoup Lan vis-a-vis de l'autre, Oa se fait des mines, on se s6pare presque, on se retient, on s'approche, je ne sais- comment; on se regarde,
„on sentend, on se devine, on a air de s'aimer... Cette danse-lă me parait fort
vaisonnable.

.
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Pour moi je me suis amusă î merveille, ă rester sans rien dire î câtă de
quelques Boyardes. Aprăs quelques tasses de confiture, guelques potions et libations de rose, et six pipes, pour le moins, je m'apergois que jetais tout seul.»
Rien ne ressemble ă la situation de ces gens-ci. Sonpcoun6s par les Russes
d'avoir de la preference pour les Autrichiens, suspects d cenx-ci qui les croient
attachâs aux 'Tures, ils dâsirent autant le dâpart des uns qu'ils craignent le retour
- des autres. O vous, axhitres des destins des pauvres mortels, ă qui vous avez
souvent mis les armes î la main, rparez les maux que vous faites d Ihumanite;
vous en tes plus responsables que nous, qui ne sommes. que les ex6enteurs de
_vos hautes-oeuvres, Servez cette humanit, et en mâme tems la politique de plusieurs empires, en laissant en paix ces pauvres Moldaves: leur pays est si beau
que toute I'Europe crierait si Pon voulait s'en emparer. Rendez-les independans
des tyrans de POrient. Qu'ils se gouvernent eux-mâmes, et au lieu de leur Hospodar, qui est forc6 d'âtre un despote et un ftipon, pour faire sa cour î la Porte
Ottomane, qu'on leur donne pour les diriger deux Boyards, amovibles tous les trois
ans. Rentrant, au bout de ce tems-lă, dans la classe commune, ils p'oseront pas
abuser de leur autorit6, car on le leur ferait payer bien cher ensuite.
Qu'ă la paix les cours mâdiatrices s'amusent ă leur faire un petit code de
loi, bien simple, qui surtout no soit pas trace de la main de la, philosophie, mais
par quelques jurisconsultes bonnes gens, qui connaissent le climat, le caractere,
la religion et les moeurs du pays, et qui donnent une antorit€ bien souveraine
|
aux denx grands et puissans seigneurs chargâs de administration.
Quelle

carriăre pour votre

âme

et votre

esprit!

mais

devenez

JMontosrpuieu

et Louvois si vous pouvez, sans cesser d'âtre Iiacine, Horace et La : Fontaine.
Pravaillez pour mes chers Moldaves, de quelque fagon que -ce soit. Ils me trai- |
tent si bien! Jaime tout; en enx, et surtout leur langage, qui rappele qu'ils descendent des Romains. C'est un mâlange harmonieux de Latin et d'Italien. On
dit szluga, au lieu de je vous souhuite le bon jour. On dit formos coconitza, pour
dire une belle fille. Sera bona,. pour dire bon soir;et draga-mea, pour dire je
vous aime. Puis-je micux finir ma lettre, que par cette vârit6, que je saurais vous
dive en douze langues au imoins, et que vous me rendez, j'en suis sâr, en bon

francais.»
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